
Sol·licitud de Convalidació de crèdits per CFGS 
 

Per als estudis de Grau en: □ Arquitectura Tècnica i Edificació (Pla 2019) 
 □ Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 

Dades personals 

Nom i cognoms DNI / Passaport 
 

 

 
Domicili Població 
 

 

Codi postal Telèfon Correu electrònic 
 

 

 

Exposició de fets 

Que té cursats i aprovats els estudis totals del Cicle Formatiu de Grau Superior: 

 Desenvolupament i Aplicació de Projectes de 
Construcció/Projectes d’Edificació (CFGS-
LOE)/Projectes d’Edificació, perfil professional, 
Rehabilitació i Restauració. 

 Realització i Plans d’Obra. 

 Projecte i Direcció d’Obres de Decoració. 

 Projectes d’Obra Civil / Projectes d’Obra Civil, perfil 
professional d’ús d’aplicacions SIG /Projectes d’Obra 
Civil, perfil professional de sobreestant (CFGS-LOE). 

 Organització i Control d’Obres de Construcció. 

 Desenvolupament de Projectes Urbanístics i 
Operacions Topogràfiques, perfil sobreestant. 

 Desenvolupament de Projectes Urbanístics i 
Operacions Topogràfiques/Projectes d’Obra Civil / 
Projectes d’Obra Civil, perfil professional d’ús 
d’aplicacions SIG /Projectes d’Obra Civil, perfil 
professional de sobreestant (CFGS-LOE). 

Realitzats a: ................................................................................................................................................................  

tal i com s’acredita a la certificació adjunta (la documentació que cal adjuntar s’especifica al dors) 
 

Sol·licitud (marqueu la casella que correspongui) 

Segons l’acord de col·laboració entre el departament d’Ensenyament, el departament d’Universitats i la Universitat 
Politècnica de Catalunya, demana que li siguin convalidades acadèmicament les assignatures que a continuació 
s’especifiquen: 
 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 
Desenvolupament  i Aplicació de 
Projectes de Construcció / 
Projectes d'Edificació (CFGS-
LOE) / Projectes d'Edificació, perfil 
rehabilitació i Restauració 

Realització i Plans d’Obra Projectes i Direcció d’Obres de 
Decoració 

Projectes d’Obra Civil / Projectes 
d’Obra Civil, perfil SIG / Projectes 
d’Obra Civil, perfil sobreestant 
(CFGS-LOE) 

□ Introducció al dibuix 

arquitectònic 

□ Introducció a la construcció 

□ Gestió empresarial 

□ Aixecaments i replantejaments en 

l’Edificació 

□ Planificació i organització d’obres 

□ Coordinació de seguretat i salut 

laboral 

□ Introducció al dibuix 
arquitectònic 

□ Introducció a la construcció 

□ Arquitectura, construcció i 
ciutat a la història d’occident 

□ Introducció al dibuix arquitectònic 

□ Gestió empresarial 

□ Aixecaments i replantejaments en 

l’Edificació 

□ Gestió urbanística 

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 
Organització i Control d’Obres de 
Construcció 

Desenvolupament de Projectes 
Urbanístics i Operacions Topogràfiques, 
perfil sobreestant 

Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques / 
Projectes d’Obra Civil / Projectes d’Obra Civil, perfil SIG / Projectes d’Obra 
Civil, perfil sobreestant (CFGS-LOE) 

□ Introducció a la construcció 

□ Gestió empresarial 

□ Planificació i organització 

d’obres 

□ Aixecaments i replantejaments en 

l’Edificació 

□ Gestió urbanística 

□ Disseny assistit per ordinador 

□ Urbanisme i ordenació del territori 

□ Pràctiques d’empresa 

Signatura, 
 
 
 
 
 

Barcelona, …….. de / d’……………............…………. de 20.....… 

Per tal d’agilitar aquest procés, l’estudiant podrà demanar la convalidació de totes les assignatures que li puguin ser convalidades pel 
CFGS superat segons les correspondències establertes pel conveni. Així mateix, l’estudiant podrà sol·licitar la renúncia a la convalidació 
d’alguna assignatura sempre i quan aquesta convalidació no hagi estat matriculada. 

 

SR/A. DIRECTOR/A DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
 
Darrera actualització febrer 2020 



DOCUMENTACIÓ 
 

 
Documentació que cal adjuntar per a la convalidació acadèmica dels crèdits cursats en el Cicle Formatiu de 
Grau Superior: 
 

 Original i fotocòpia del títol del CFGS o original i fotocòpia del resguard de la sol·licitud del títol 

 Comprovant del pagament de la taxa de convalidació emesa pel centre 
 

 

A omplir per la secretaria acadèmica 
 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓ 
 

 
Causes de la denegació: 
 
 El Cicle Formatiu de Grau Superior cursat no està englobat dins de l’acord de col·laboració signat 

entre  el Departament  d’Ensenyament, el Departament  d’Universitats, Recerca i Societat de la 
informació i la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 
 En els casos de CFGS cursats fora de Catalunya, l’estudiant s’ha d’adreçar a la Direcció General 

de Formació Professional per tal que emeti dictamen pronunciant-se sobre l’equivalència dels estudis 
cursats al CFGS recollits al conveni. 

 
 La sol·licitud s’ha de tornar a presentar en el període que estableixi el Centre abans de la matrícula 

del Quadrimestre de Primavera. 
 

 
Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podeu interposar un recurs d’alçada davant 
el Rector d’aquesta Universitat, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent a la recepció 
d’aquesta notificació 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’interessat disposa d’un termini de 10 dies naturals, a partir de la data de registre, per a la presentació de la documentació necessària, tal i com 
recull la Llei 39/2015 de 10 d’octubre, del  Procediment Adminis tratiu  Comú de les  Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

 

Aquest estudiant ha fet efectiu el pagament de la taxa corresponent amb anterioritat 
 
 
 

Data: …………………………………… 


