
 
Formulari de sol·licitud de Beques del Programa “Teixim Futur a l’ESEIAAT” 

Cognoms i nom  
 

DNI/NIE/Passaport  Data de naixement  

Adreça:  
 

Municipi:  
Província:  
Codi postal:  
Telèfon de contacte 1  
Telèfon de contacte 2  
e-mail UPC  
e-mail (opcional)  
IBAN compte bancari1  

Convocatòria 
Curs  
Quadrimestre  Tardor  Primavera 

Modalitat sol·licitada 
- 
Titulació 

 M 
 Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil i Paperera 
 Màster Universitari en Enginyeria i Disseny Tèxtil 

 DG   
Doble Grau Tèxtil-Mecànica (o Mecànica-Tèxtil) 
Doble Grau Tèxtil-Química (o Química -Tèxtil) 
Doble Grau Tèxtil-Disseny (o Disseny -Tèxtil) 

 G1 & G2  Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil 
Sol·licitud d’altres 
Beques (p.e. MECD, 
Equitat...) 

 No 
 Sí, indicar quina:  
 

 

Data:  

Signatura de la persona sol·licitant: 

 

IMPORTANT:  
- Caldrà que la persona sol·licitant presenti aquest document al SIAE  de l’ESEIAAT (secretaria, primera planta TR5) conjuntament 

amb un còpia del resguard de matrícula.  
- L’omissió de les dades demanades a la sol·licitud n’impedirà la tramitació. 
- En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal 

i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, 
us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades 
al fitxer "tractament de dades personals" de la UPC per dur a terme una gestió correcta de la selecció dels estudiants que han 
optat a les beques d’aprenentatge de la present convocatòria i, en el seu cas, per dur a terme una gestió correcta de les 
mateixes. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Rector 
de la Universitat Politècnica de Catalunya. Campus Nord UPC, C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona.  

A omplir per  
l’administració 

ECTS matriculats  
ECTS amb descomptes*  
ECTS no 1ª matrícula  
ECTS no GrETDT (DG)  
ECTS vàlids  
Preu real ECTS  
Nota expedient (graus)  
Beneficiari/ària  
altres beques  Sí  No 

 

                                                           
1 Cal que el/la sol·licitant sigui titular del compte bancari indicat. 
*MH, 2a. Titulació, No resident UE, Família nombrosa... 
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