
Dades personals 

Cognoms: Nom: 
Amb DNI: Carrer, núm, porta: 
Codi postal: Localitat: 
Data de naixement: Lloc de naixement: 
Telèfon: e-mail: 

Dades acadèmiques 

Grau: Enginyeria en Tecnologies Industrials 

Sol·licitud crèdits optatius d’activitats d’extensió universitària 
del Q8 de les titulacions de Grau 

SIAE

Quan s’ha de fer la sol·licitud i quina documentació cal adjuntar: 
• Caldrà fer la sol·licitud un cop l’estudiant hagi matriculat els últims crèdits de la titulació de Grau que estigui cursant 

en el mes d’abril o octubre 
• Cal portar al SIAE original i fotocòpia del document acreditatiu on ha de constar el període de realització per les

activitats marcades amb un asterisc * 

Com s’ha de sol·licitar la incorporació de l’activitat a l’expedient de grau: 
• Els crèdits corresponents al Programa de Llengües i Comunicació  s’hauran d’abonar a l’apartat d’impresos i

pagaments de l’e-secretaria.
• Els corresponents al Programa Cultural que es vulgui incorporar a l’expedient de grau s’hauran de seleccionar l'e-secretaria

dins l’apartat "TRAMITS -> Reconeixements d'activitats" i un cop seleccionats es podran abonar també a l’apartat
d’impresos i pagaments

Sol·licitud 

El reconeixement de crèdits optatius de Q8 per les activitats d’extensió universitària següents 
que ha realitzat simultàniament amb els seus estudis de grau: (Com a màxim es reconeixen 6 crèdits 
optatius) 

Itinerari: Programa de Llengües i Comunicació 

Curs d’aprenentatge d’idiomes* Examen d’acreditació d’idiomes* 

Tant els cursos com els exàmens han d’estar inclosos a la Taula de reconeixement d’idiomes 
de la UPC o obtinguts a la universitat on es fa una estada de Mobilitat.
Indicar quin curs o examen d’idiomes  i adjuntar documentació acreditativa: 

(segueix--->)



Itinerari: Programa Cultural  - Activitats realitzades abans curs 2016-2017

Grup teatre ETSEIB 

Organitzadors Club 
Esportiu ETSEIB  

Febrer a l’ETSEIB Organitzador Eng.Sense Fronteres 

Organitzadors Cine Club 

Cal especificar per cada activitat en quin curs acadèmic: 

Barcelona, ___ / ___ / ______ 

SR/SRA. DIRECTOR/A DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA INDUSTRIAL DE BARCELONA 

Signatura, 

 Itinerari representació d'estudiants: Òrgans de govern institucionals ETSEIB/UPC

Junta Escola 
Claustre 

Delegat de curs

 CP, CA,  Junta Departament* 

CP: Comissió permanent CA: Comissió Acadèmica 

Cal especificar en quin curs acadèmic i en el cas de Junta de Departament cal adjuntar una 

carta d’acreditació del Secretari/a del Departament : _________________________________

M
od

el
 K

5C
4 

Col·laborador ESN Organitzador 
BEST 

Mentors
(Aula Lliure) FORUM 

Cal especificar en quin curs acadèmic: 

Itinerari representació d’estudiants : Suport a projectes estratègics de l’ETSEIB 

Activitats extensió universitària realitzades abans del curs 2016-2017
No cal fer la sol·licitud de l'activitat realitzada a partir del curs 2016-2017

 Tallers Forum ETSEIB
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