
DADES  DE L'ASSIGNATURA
Titulació:

Assignatura:

Professor/a responsable de sortida:

Itinerari previst per a la sortida:

□ Una sola data             □ Vàries dates

□ No
□ No

Mitjà de transport:

□ No
Altres despeses relacionades □ No
Es tracta d'una activitat compartida:
Nom de l'altra assignatura (2): CURS: GRUP:

DADES DE LA CONFERÈNCIA

Professor/a responsable:

□ Una sola data             □ Vàries dates
□ No

□ No

(Signatura)

Indicacions:

1. L'Escola publicarà al Portal Camins els viatges docents autoritzats i ho comunicarà als  professors/es responsables de les assignatures  i als coordinadors/es de curs.
2.  Els canvis de data / horari  en la programació d'un viatge autoritzat que afecti a la docència d'altres assignatures queden supeditats a l'autorització prèvia i expressa del 
cap d'estudis corresponent.
3. Les anul·lacions de les sortides es realitzaran amb 15 dies d'antelació a la realització del  viatge.

NOTA  : cas que la sol·licitud sigui autoritzada, la Unitat de Recursos i Serveis es posarà en contacte amb el professor/a responsable de l'assignatura 30 dies abans de la data de 
l'activitat, per concretar les dades definitives i -si s'escau- realitzar la reserva de l'autocar i/o aula docent.

Persona de contacte : Mari Carmen Mostazo  unitat.recursosiserveis.camins@upc.edu.

Objectius d'aprenentatge concrets que es pretenen assolir amb aquesta activitat:

Data/es :
Es realitzarà dins de l'horari de classe de l'assignatura? □ Si
És necessari suport audiovisual (fotos,filmació...) per documentar l'activitat? □ Si
Pressupost:                                     €

Barcelona,           de de  202

RESOLUCIÓ

□ S'autoritza      □  No s'autoritza El/La cap d'estudis:
(Signatura)

El/La Professor/a responsable de l'assignatura:

□ NO CAL □ Altres: TAXIS/Bus...
□ AUTOCAR ESCOLA Es poden utilitzar autocars dobles? □ Si

□ Si     Descripció:                                         Import aprox.:           €
□ Si     □ No Professor Responsable (2):

Horari:                                                                      □ Mig dia                              □  Dia sencer
Es realitzarà dins de l'horari de classe de l'assignatura? □ Si
És necessari suport audiovisual (fotos,filmació...) per documentar l'activitat?               □ Si
Pressupost:                                     €                      Finançament aportat:    €

Objectius d'aprenentatge concrets que es pretenen assolir amb aquesta activitat:

Nombre d'alumnes que realitzaran l'activitat:
Data/es :

Dia/es de la setmana:                                             Mes:

Codi Assignatura:

DADES DE LA SORTIDA

Telèfon de contacte del Professor/a que assistirà a la sortida:

Professor/a responsable de l'assignatura:

SOL·LICITUD D'AJUTS PER VIATGES I CONFERÈNCIES DOCENTS CURS 2022-2023
Per a assignatures de graus  i màsters amb avaluació expressa de la sortida.

Es valorarà el lliurament de material digital de la sortida per tal de publicitar-ho als nostres web's (fotos/videos)

Curs: Grup:
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