
 
 
 

1. NOM DE L’AJUNTAMENT O ENTITAT D’ON PROCEDEIX 
 

 
 
 

2. DADES DE L’USUARI O USUÀRIA  
 
Nom i cognoms:………………………………………………………........………....... 
 
Edat : …..… Data de la visita : ………………… Hora de la visita : …..………...... 
 
Motiu de visita……………………………………….................................................. 

Data i segell de l’entitat 
 
Nom i nº de col·legiat del treballador o 
treballadora social:  
 
 
____________________________________  

 

Confirmació de visita 
 

• El Centre Universitari de la Visió contactarà directament amb l’usuari o usuària a 
través dels telèfons de contacte facilitats per el treballador socials de l’entitat 
col·laboradora.  

• És imprescindible que l’usuari faciliti un telèfon de contacte operatiu a al 
treballador social. Si  no en disposa s’utilitzarà la via de comunicació habitual 
amb el treballador social. 

• S’anul·larà la visita si l’usuari no ha contestat la trucada confirmant la seva 
assistència 48 hores abans de la cita, i es disposarà lliurament de la cita per a 
altres usuaris.  

• En cas d’ l’anul·lació de la visita, es notificarà al treballador social. 
• Si l’usuari o usuària no ha rebut cap comunicació directa del Centre Universitari 

de la Visió abans de les 48 hores prèvies a la visita, ha de contactar amb el centre 
per tal de confirmar o anul·lar la visita, trucant al 93 739 83 49. 
 

L’usuari o usuària amb dades personals indicades a l’encapçalament accepta les 
condicions de prestació de serveis especificades en aquest document.  
 

 
CENTRE UNIVERITARI DE LA VISIÓ 

Passeig del 22 de juliol, 660 
08222 Terrassa 

93 739 83 49 

I per a que així consti acompanya signatura: 

 



Centre Universitari de la Visió  
Passeig del 22 de juliol, 660 
08222 Terrassa 
cuv.info@upc.edu 

Per confirmar la visita truqueu al:  93 739 83 49 

RENFE: Estació Terrassa / FGC: Terrassa Estació del Nord 
FGC: Vallparadis Universitat (a prop de la Mútua de Terrassa) 
DISPOSEM D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT   
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