
SOL·LICITUD ACCÉS PER TRASLLAT D’EXPEDIENT 

Senyor/Senyora, 

En/Na ______________________________________________________________________ 

DNI o passaport nº ____________________________________________________________ 

Domicili ____________________________________________núm_______pis/porta _______ 

Codi postal____________ Localitat _______________________________________________ 

Telèfon fix _________________________ Telèfon mòbil ______________________________ 

E_mail ______________________________________________________________________ 

Exposa: 

Estudis de procedència________________________________________________________ 

Pla d’estudis  ________________________________________________________________ 

Realitzats a l’Escola/Facultat ___________________________________________________ 

Universitat __________________________________________________________________ 

Pais _________________________________________Finalitzats          Sí             No  

Havent superat les assignatures que s’indiquen en la documentació adjunta 

(Cal adjuntar el full de sol·licitud de reconeixements i abonar la taxa que correspon) 

Sol·licita: 

La seva admissió en aquest Centre, pel curs  _________, 

pels estudis de _____________________________________________

Terrassa, a _________ de/d'______________________ de 20___ 

         (Signatura del sol.licitant) 

Sr. Director de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeronàutica i Audiovisual de Terrassa 

Resolució    (A emplenar per la dirección de l'ESEIAAT) 

Titulació: ________________________________________________________________ 

  Favorable 

  Desfavorable 

Data: _________________________________________________ 



 
I per aquest motiu adjunta a aquesta sol.licitud es presenta la següent documentació acreditativa: 
Estudiants de la UPC: 
 Còpia de l’expedient acadèmic 
 Còpia de les PAAU o document d’accés a la universitat 
Estudiants que no siguin de la UPC: 
 Certificació Acadèmica Personal (original o fotocòpia compulsada) 
 Pla d’estudis (publicat i segellat pel centre corresponent) 
 Programa de les assignatures (publicat i segellat pel centre corresponent) 
 Còpia de les PAAU o document d’accés a la universitat 
Des d’estudis Universitaris Estrangers: 
 Títol, diploma o Certificat Oficial acreditatiu 
 Pla d’estudis (publicat pel centre corresponent) 
 Programa de les assignatures (publicat pel centre corresponent) 
 Partida de naixement expedida pel Registre Civil, que pot ser substituïda per un testimoni o una certificació expedida pels serveis 
consulars del seu país a Espanya i, si és espanyol/a, per una fotocòpia del DNI. 
 
Nota: Els documents estrangers hauran de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han de ser legalitzats via 
diplomàtica, excepte els documents expedits a la Unió Europea; els expedits a països signataris del conveni de l’Haia que només 
requereixen la postil·la corresponent per part de l’autoritat competent del país i els expedits als països signataris del Conveni Andrés 
Bello que es legalitzaran via diplomàtica sense la necessitat del tràmit per part del ministeri d’Afers Estrangers a Madrid. Tots hauran 
d’anar acompanyats de la seva traducció al castellà o català. 
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