
FORMULARI  INSCRIPCIÓ SEAT-UPC DT-22

MEMBRE 1* 

Nom i cognoms      Any de naixement 

Correu electrònic 

Centre docent   Titulació (i especialitat si n’hi ha) 

Crèdits superats de la titulació  Curs d’inici dels estudis 

Indica les tres assignatures de les cursades fins ara que més t’han agradat 

Nota mitjana expedient  Paràmetre alfa 

*L’estudiant que apareix en primer lloc serà el contacte del grup pel que fa a l’adreça electrònica

Omple les següents pàgines amb la informació de tots els membres de l'equip, 
sense oblidar la carta de motivació al final del document. 

Membres de l’equip  
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Membres de l’equip  

MEMBRE 2 

Nom i cognoms      Any de naixement 

Correu electrònic 

Centre docent   Titulació (i especialitat si n’hi ha) 

Crèdits superats de la titulació  Curs d’inici dels estudis 

Indica les tres assignatures de les cursades fins ara que més t’han agradat 

Nota mitjana expedient  Paràmetre alfa 

Omple les següents pàgines amb la informació de tots els membres de l'equip, 
sense oblidar la carta de motivació al final del document. 
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Membres de l’equip  

MEMBRE 3 

Nom i cognoms      Any de naixement 

Correu electrònic 

Centre docent   Titulació (i especialitat si n’hi ha) 

Crèdits superats de la titulació  Curs d’inici dels estudis 

Indica les tres assignatures de les cursades fins ara que més t’han agradat 

Nota mitjana expedient  Paràmetre alfa 

Omple les següents pàgines amb la informació de tots els membres de l'equip, 
sense oblidar la carta de motivació al final del document. 
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Membres de l’equip  

MEMBRE 4 

Nom i cognoms      Any de naixement 

Correu electrònic 

Centre docent   Titulació (i especialitat si n’hi ha) 

Crèdits superats de la titulació  Curs d’inici dels estudis 

Indica les tres assignatures de les cursades fins ara que més t’han agradat 

Nota mitjana expedient  Paràmetre alfa 

Omple les següents pàgines amb la informació de tots els membres de l'equip, 
sense oblidar la carta de motivació al final del document. 



FORMULARI  INSCRIPCIÓ SEAT-UPC DT-22

Carta de motivació:

Descriviu breument el perfil del grup i dels seus membres i què us ha animat a 
participar en el repte (màxim 500 paraules)

Per formalitzar la inscripció envieu el formulari omplert a direccio.etseib@upc.edu 
abans del 17 de març a les 14 hores.
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