
 

SR. DIRECTOR DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR DE CAMINS, CANALS I PORTS DE 
BARCELONA  

Codi e-Secretaria: 

 
SOL·LICITUD 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS CRÈDITS CURSATS 
EN UN CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 

Per als estudis de Grau en Enginyeria d’Obres Públiques (abans Grau en Enginyeria de la 
Construcció) 

Dades personals 
Nom/Cognoms:  
Adreça:  

 Núm.  Pis/porta  
Població:  Codi postal:  
D.N.I/Passaport:  Telèfon:  
e-mail:  

 

Exposició de fets 
Que tenint cursats i aprovats els estudis de Cicle Formatiu de Grau Superior de: 
(Marqueu la casella corresponent �) 
 

� CFGS Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques, 
adaptació al perfil professional de sobreestant en l’àmbit de l’obra civil. (DOGC 
2845-11 juliol 1999) 

� CFGS Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques. (DOGC 
2674-6 juliol 1998) 

� CFGS de Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció. (DOGC 2464-28-
agost 1997). 

� CFGS de Realització i plans d’obra. (DOGC 2625-23-abril 1998). 
� CFGS de Projectes d’obra civil, perfil professional de sobreestant (CFGS-LOE) 
� CFGS de Projectes d’obra civil (CFGS-LOE) 
 
Realitzats a: .......................................................................................................  
tal i com s’acredita mitjançant la documentació que cal adjuntar: 
 

• Còpia del Títol de Tècnic Superior del CFGS o resguard de la sol·licitud. 
• Certificat d’Estudis del CFGS (original o fotocòpia compulsada). 
• Comprovat del pagament de les taxes en concepte de convalidació. 

 

Sol·licitud 

Que li siguin reconegudes acadèmicament les assignatures de Grau en Enginyeria de la 
Construcció de l’especialitat escollida que a baix s’indica, ateses les correspondències 
establertes entre els CFGS i els estudis de Grau en Enginyeria d’Obres Públiques (abans 
Grau en Enginyeria de la Construcció), aprovades per la Comissió Permanent de 15 de juliol de 
2011, segons l’acord amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. 
 

Especialitat:  Especialitat: Especialitat: 

� Construccions Civils  � Transports i Serveis Urbans  � Hidrologia 

(Marqueu la casella corresponent �) 

 
Barcelona a ......... de ................................ de 20 ......  
 
Signatura del sol·licitant, 
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