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Resolució provisional núm. 205-R001/2021  
 

Motiu de la resolució 
RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES  per cursar els estudis de Màster 
Universitari en Enginyeria Aeronàutica, Màster Universitari en Enginyeria Industrial, Màster 
Universitari en Enginyeria d'Organització (semipresencial), Màster Universitari en Enginyeria de 
Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial i Master in Technology and Engineering 
Management a l’ESEIAAT pel curs 2020/21-2. 

Centre 

Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa 
 
Curs acadèmic    Quadrimestre    
2020/2021    Q2     
 

Antecedents 
 
Oferta de places d’accés als estudis de Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica, Màster 
Universitari en Enginyeria Industrial, Màster Universitari en Enginyeria d'Organització 
(semipresencial), Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica 
Industrial i Master in Technology and Engineering Management a l’ESEIAAT. 

Publicació de l’oferta de places d’accés: 22/01/2021 

Termini de presentació de solꞏlicituds: 11/12/2021 

Fonaments de dret 

La  Normativa  Acadèmica  de  Màster  Universitari  (NAMU)  per  al  curs  2014/2015  ha  estat 
aprovada pel Consell de Govern del dia 28 d’abril de 2014. 

Criteris  d’admissió  al Màster Universitari  en  Enginyeria  d’Organització,  aprovat  en  Comissió 
Acadèmica de data 18/05/2011. 

Admission Criteria, Master Program  in Management Engineering, approved by  the academic 
committee in 17/05/2012. 

Criteris d’admissió al Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics  i Electrònica 
Industrial, aprovat en Comissió Acadèmica de data 17/05/2012. 

Criteris d’admissió al Màster Universitari en Enginyeria Industrial.  

Criteris d’admissió al Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica. 

Resolució 

Llistat provisional d’estudiants admesos per cursar els estudis de Màster Universitari en 
Enginyeria Aeronàutica, Màster Universitari en Enginyeria Industrial, Màster Universitari en 
Enginyeria d'Organització (semipresencial), Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes 
Automàtics i Electrònica Industrial i Master in Technology and Engineering Management pel curs 
2020/21-2. 
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Màster Universitari d’Enginyeria Aeronàutica 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

Amador Pla, Fernando * 

Amlou Knidel, Anas * 

Ávila Bazán, Albert * 

Bonet Manzanares, Mar * 

Cantos Gálvez, Daniel * 

Castillo Grimalt, Joan Toni* 

Durán Pacheco, Jesús Manuel * 

Garcia Quiroga, Isaac * 

Gonzalez Huguet, Laura 

González Viera, Rubén * 

Gutierrez Ibarra, Jon* 

Laserna Garcia, Oriol 

Martínez Calzado, Adrián * 

Montejo Fernández, Guillem * 

Montesinos Trullols, Judit * 

Paredes Quintanilla, Miguel Angel * 

Piñón Mediero, Jorge * 

Pisco Ortiz, Andrés Fabricio * 

Pujol De Miguel, Laura * 

Pulido Martínez, Paula* 

Quispe Galindo, Álvaro Javier* 

Regener Roig, Daniel * 

Riba Monzó, Mercè * 

Tur Mongé, Carlos * 

Vila Codina, Enric * 

Vilanova Baget, Abel * 

 

 NO ADMESOS 

DNI o Passaport 

24489849R 

07632225 

LR0777167 
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Màster Universitari d’Enginyeria Industrial 

 ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

Alcon Casarramona, Gerard * 

Alonso Cascales, Sergi * 

Amraoui Maiss, Mourad  

Arias Carmona, Marc * 

Arrasco Arteaga, Hugo David * 

Baco Giral, Miquel * 

Bermudez Martinez, Jonatan * 

Betorz Ardiaca, Alejandro * 

Bretaudeau Merce, Elena * 

Cadafalch Subirana, Clara * 

Calpe I Planells, Jordi * 

De La Cruz Coll, Dámaso * 

De La Cruz Coll, Miquel * 

Domenech Belles, Alejandro 

Font Casals, Oriol * 

Ferrer Carvajal, Bernat* 

García Unquiles, Javier 

Golvano Maroto, Borja * 

Gomez Garcia, Carles * 

Graells Roca, Martí * 

Guix Sellarés, Jordi * 

Kagoyan , Anzhelika * 

Khito Carrillo, Adrián 

León Raposo, Rubén * 

Lomascolo Pujadó, Agnès * 

López Massana, Sergi * 

Lucendo Guillan, Marc* 

Malo Ortega, Sergio 

Martínez Calzado, David * 

Martínez Garrido, Gerard * 

Moreno Hidalgo, Kevin * 

Muncunill Cardellach, Marc * 

Navas Garrido, Daniel * 

Ortiz Aguilar, Didac * 

Perez Gonzalez, David * 

Planells Boned, Carolina 

Pretel Rodríguez, Ivan * 

Quintana Carbó, Oriol * 

Riba Del Amo, Mireia 

Rocamora Badia, Ona * 

Roig Barrera, Lluc * 

Rom Marín, Carles * 
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Rosselló Martínez, Adrián * 

Serrano Marcos, Eduard * 

Sidki Rius, Alia * 

Torrico Hurtado, Karen Priscila * 

Valiente Garcia, Marc 

Verdugo Compés, Alex 

Victoria Sanchez, Joan * 

Vilaltella Moreno, Marc * 

Viñas Picazo, Mario * 

 

 NO ADMESOS 

DNI o Passaport 

116643522 

 

Màster  Universitari  en  Enginyeria  d’Organització  (Modalitat 

semipresencial) 

 ADMESOS 

 

COGNOMS I NOM 

Falcó Grasa, Mariona * 

García García, Antonio 

Jordán Molero, Germán 

Kasmi Chourak, Jalal * 

Lartiguez Diaz, Dariana Wildreikys * 

Nava Cobos, Aitor 

Navas Garrido, Daniel 

Palomas Franquesa, Queralt 

Palos Pou, Miguel * 

Rodríguez García, David 

Ruiz Miró, Marina * 

Sagalés Costa, Ramon 

Urpí López, Jordi * 

Vilaltella Moreno, Marc * 
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Màster  Universitari  d’Enginyeria  de  Sistemes  Automàtics  i  Electrònica 

Industrial 

 ADMESOS 

 

COGNOMS I NOM 

Cañadell Moragas, Salvador * 

Cañizares Bastidas, Pau  

Menchaca Domínguez, Juan Alejandro * 

Mirabal Álvarez, Amed * 

Montalvo Ruiz, Hector * 

Muñoz Medina, Andres * 

Rubí Martín, Gerard * 

Sifuentes Ochoa, César Enrique * 

Yin , Wenjie  

 

Master’s Degree  in Technology and Engineering Management (Teaching 

in English)  

 ADMESOS 

 

COGNOMS I NOM 

Kuong Montalvan, Estefany Evelyn * 

Rains , Michael * 

Reyes Riofrio, Alexandra * 

Rutten , Alexander * 

Sádaba Abaitua, Ignacio * 

Serra Gómez, Roger * 

 

 NO ADMESOS 

COGNOMS I NOM 

R44561050 

LR0777167 

S5617925 
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Requeriments 

 

 Els estudiants admesos, hauran d’acceptar la plaça a través del portal de 
preinscripció. 
 
Únicament els estudiants admesos als Màster hauran de realitzar el pagament de 
300€ en concepte d’avançament de matrícula, seguint els passos de l’e-mail que 
rebran al seu correu electrònic. 
 

 Els estudiants admesos rebran un correu electrònic des de l’Escola amb la informació 
adient per la formalització de la Matrícula. 

 
 Si la matrícula és per internet penjar en el portal de preinscripció; (estudiants 

UPC), 
 

 Si la matrícula és presencial hauran de portar;  
 

original i còpia de la documentació requerida per accedir al Màster; en cas de no 
presentar-la en el moment de formalitzar la matrícula, perdran automàticament la plaça. 
 

 No formalitzar la matricula el dia assignat implica que l’estudiant renúncia a la plaça. 
Consultar dia i hora:  
https://prisma-nou.upc.edu/apl/home_estudiants.php?idioma=1 

 
 

 En el cas d’estudiats admesos al Màster d’Universitats o institucions estrangeres 
d’educació superior 
Fotocòpia del DNI, NIE o passaport.  

Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d’homologació del títol 
que li dóna accés al màster.  

Si el títol no està homologat, s’ha de presentar l’original i fotocòpia (o fotocòpia 
compulsada) del document  emès per la universitat o institució on s’ha obtingut el títol o 
per l’autoritat del país corresponent a la matèria. Aquest document ha d’acreditar que el 
títol obtingut té una duració d’un mínim de 3 anys i que permet accedir als estudis de 
postgrau (màster) en aquell país.  

Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) d’un certificat acadèmic on constin les 
assignatures cursades, amb les qualificacions i el número de crèdits/hores de cada una. 
Aquest certificat també ha de contenir informació sobre el sistema de qualificació 
aplicada.  

 
IMPORTANT: Tots els documents expedits en països fora de la Unió Europea han 
de d’estar legalitzats per via diplomàtica amb la corresponent postilꞏla. 

 (*) Estudiant amb admissió condicionada; pendent de presentar documentació requerida. 

 (**) Estudiant de l’ETSEIAT que haurà de demanar simultaneïtat d’estudis. 

 (1)  Estudiant admès a realitzar complements de formació. 

 (2) Estudiant que ha de demanar autorització al Rector.   
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Tràmit d’audiència 

Aquesta resolució té caràcter provisional i la persona interessada podrà fer-hi alꞏlegacions sobre 
els errors materials i de fet en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la data de la seva 
publicació; passat aquest termini, si no hi ha cap alꞏlegació, la resolució esdevindrà definitiva. En 
el cas que hi hagi alꞏlegacions, el director resoldrà en el termini de deu dies. 

 

La qual cosa us notifiquem indicant-vos que contra aquesta resolució, que esgota la via 
administrativa, podeu interposar els recursos següents, segons disposen els articles 116 i 117 
de la Llei 4/1999 de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú: 

Recurs  de reposició potestatiu, previ al contenciós administratiu, davant del mateix òrgan que 
l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció d’aquesta 
notificació. 

Això sense perjudici de qualsevol altre recurs que estimeu procedent d’acord amb allò que 
estableix l’art. 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.  

 

Signatura de l’òrgan competent per resoldre 

El director,  

 

 

Xavier Roca Ramón 

 

 

Terrassa, 22 de Gener 2021 


