
Sol·licitud de reconeixement de crèdits optatius 

Dades personals 

Nom: Cognoms: 
NIF: Adreça: 
Codi postal: Localitat: 
e-mail:

ACTIVITATS CRÈDITS SOL·LICITATS 

1.- Per altres estudis (universitaris, CFGS) 

2.- L’experiència laboral i professional 

3.- Per estada de mobilitat 

4.- Activitats d’extensió universitària 

4.1 Per coneixement d’idiomes 

4.2 Participació en òrgans de govern, 
representació estudiantil 

4.3 Formació complementària en eines 
informàtiques per a l’arquitectura 

4.4 Activitats d’interès en arquitectura (cursos, 
workshops, conferències, visites, tallers, etc) 

4.5 Participació en activitats de promoció, 
acollida i informació 

Recordeu aportar la documentació acreditativa ens els casos que calgui. 

Signatura de l’interessat/ada Vist-i-plau del centre 

Data: Data: 



 
 
 
 

Informació sobre protecció de dades 

Responsable del tractament: Universitat Politècnica de Catalunya 
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 
https://etsav.upc.edu/ca 

Contacte del delegat/da de protecció de dades:  Universitat Politècnica de Catalunya 

Finalitat del tractament: F01.4  Admissió, matrícula, avaluació i gestió de 
l’expedient acadèmic dels estudiants 

Legitimació: Compliment d’una missió realitzada en interès 
públic 

Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte 
per imperatiu legal. 

Drets de les persones: Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la 
limitació del tractament. Oposar-se al 
tractament. Portabilitat de les dades 
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-
de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-
dades/drets 

Terminis de conservació de les dades: Mentre sigui necessari per a qualsevol dels 
propòsits que es descriuen a la nostra política de 
conservació 
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-
de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-
dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de- 
caracter-personal 

Reclamació: En cas de disconformitat en l’exercici dels seus 
drets, pot interposar una reclamació a 
apdcat.gencat.cat 

 

https://etsav.upc.edu/ca
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F01.4
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F01.4
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ca&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets&usg=ALkJrhiJEbf9f0BX8xug4AEL4B_tNV-U3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ca&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets&usg=ALkJrhiJEbf9f0BX8xug4AEL4B_tNV-U3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ca&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets&usg=ALkJrhiJEbf9f0BX8xug4AEL4B_tNV-U3A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ca&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal&usg=ALkJrhhjZHGcm533ek-ScyWwUN_RFAsc5w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ca&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal&usg=ALkJrhhjZHGcm533ek-ScyWwUN_RFAsc5w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ca&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal&usg=ALkJrhhjZHGcm533ek-ScyWwUN_RFAsc5w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=ca&sp=nmt4&tl=es&u=https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal&usg=ALkJrhhjZHGcm533ek-ScyWwUN_RFAsc5w
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