
   
 

  
 
  

SOL·LICITUD D’ACCÉS PER CANVI D’ESTUDIS      CURS  20 ____  / 20____ 
 
 
* Empleneu amb majúscules 

Cognoms i nom  

Adreça 
 

 Núm.  Pis/porta  
Població  Codi postal  
DNI/NIE/Passaport  Telèfon  
Correu electrònic  
 
 
 
 

EXPOSA  
 

Que havent obtingut la proposta de reconeixements i/o convalidació de................ crèdits 

segons consta a la resolució de data........................... i complint amb els requisits d’admissió 

següents, 

� Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures obligatòries del grau de l'Escola 
de Camins al qual es vol accedir. En cap cas no es reconeix el treball de fi de grau (TFG). 

� No estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen, si aquests s'han cursat a la UPC. 
 

 

SOL·LICITA 
 

L’admissió a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 

(ETSECCPB) per cursar els estudis de  ................................................................................ 

 

Signatura del/la sol·licitant    Barcelona a ____ de ___________ de 20_____
  
 

 
Documentació acreditativa:  

 
1. � Certificació acadèmica oficial del centre de procedència (*) 

2. � Pla d’estudis oficial amb segell original del centre on s’ha cursat (*) 

3. � Programa oficial de les assignatures amb segell original del centre on s’ha cursat (*) 
4. � Fotocòpia DNI/NIE o passaport 
5. � Certificat de les PAAU (només per als estudiants amb estudis universitaris espanyols) 
 
(*) Si la documentació es va lliurar amb la sol·licitud d’estudi previ de reconeixements/convalidacions no cal aportar-la novament 

 
Nota:  
Per donar tràmit a aquesta sol·licitud d’accés, les certificacions aportades hauran de ser legalitzades via diplomàtica, excepte els 
documents expedits a la Unió Europea, els expedits a països signataris del Conveni de l’Haia que només requereixen la postil·la 
corresponent per part de l’autoritat competent del país i els expedits als països signataris del Conveni Andrés Bello que es 
legalitzaran via diplomàtica sense la necessitat del tràmit per part del Ministeri d’Afers Estrangers a Madrid. Tots hauran d’anar 
acompanyats de la seva traducció al castellà o català. 
 

 

SR/A  DIRECTOR/A  DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERS DE CAMINS , CANALS I PORTS DE BARCELONA 

 

 

Codi e-Secretaria 


