
SOL·LICITUD D’ESTUDI PREVI DE RECONEIXEMENT I/O CONVALIDACIÓ DE CRÈDITS 
PER ESTUDIS  UNIVERSITARIS  OFICIALS                            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 superat assignatures dels següents estudis: 

 Estudis universitaris oficials espanyols  Estudis universitaris estrangers

Estudis de procedència : ....................................................................................................... 
Realitzats a l’Escola/Facultat : .............................................................................................. 
Universitat : .......................................................................................................................... 

I volent obtenir plaça per a la titulació d’aquesta Escola: 

(Marca només una casella )

 Bachelor’s Degree in Civil Engineering

 Grau en Ciències i Tecnologies del Mar

 Grau en Enginyeria Civil

 Grau en Enginyeria d´Obres Públiques

SOL·LICITA: 

El reconeixement i/o convalidació de les assignatures que proposo en el quadre del revers 
d’aquesta sol·licitud. 

Signatura del/la sol·licitant 
 Barcelona a 

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

 ATENCIÓ : Aquesta sol·licitud de reconeixement serà tramitada un cop s´hagi realitzat el pagament de les taxes corresponents 
 i sigui lliurada, juntament amb la documentació requerida, al SIAE Graus i Màsters 

Codi e-Secretaria 



* Empleneu amb majúscules

Assignatures superades als estudis de 
procedència 

Assignatures de l’Escola que es volen 
reconèixer i/o convalidar 

Resolució 

Escola
Nom assignatura Crèdits Qualificació Codi Nom assignatura Crèdits 

I per aquest motiu s’adjunta amb aquesta sol·licitud la documentació acreditativa 
següent segons els estudis de procedència. 

amb estudis de la UPC 
Expedient acadèmic extret de l’e-Secretaria
Fotocopia DNI/NIE/Passaport
Pla d’estudis oficial amb segell original del centre on s’ha cursat
Programa oficial de les assignatures amb segell original del centre on s’ha cursat

amb estudis universitaris oficials espanyols 
Certificat de les PAU (Selectivitat)
Certificat Acadèmic Oficial  (original o còpia compulsada)
Fotocopia DNI/NIE/Passaport
Pla d’estudis oficial amb segell original del centre on s’ha cursat
Programa oficial de les assignatures amb segell original del centre on s’ha cursat

amb estudis estrangers: 
Certificat Acadèmic Oficial/Transcript  (original o còpia compulsada)
Fotocopia DNI/NIE/Passaport
Pla d’estudis oficial amb segell original del centre on s’ha cursat
Programa oficial de les assignatures amb segell original del centre on s’ha cursat 
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