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Sol·licitud de 
 

 Convalidació1 

 Reconeixement2 

 Ampliació de convalidació1 

 Ampliació de reconeixement2 

 Guia orientativa de convalidacions1 

 Guia orientativa de reconeixements2

Per als estudis de: 
 Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 

 Grau en Enginyeria en Geoinformació i 

Geomàtica 

 
 Màster univ. en Construcció Avançada en l’Edificació 

 Màster univ. en Diagnosi i Tècniques d’Intervenció en l’Edificació 

 Màster universitari en Gestió de l’Edificació 

 Màster univ. en Seguretat i Salut en el Treball: PRL

Dades personals 
 

Nom i cognoms DNI / Passaport 

 
 
 

Natural de Data de naixement 

 
 

Domicili Població 

 
 

Codi postal Telèfon Correu electrònic 

 
 

 

Exposició dels fets 

Que tinc cursats i aprovats els estudis  totals  parcials 

de la titulació de  ________________________________________________________________________  

realitzats a l’Escola/la Facultat  _____________________________________________________________  

de la Universitat  ________________________________________________________________________  

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

Demana (marqueu la casella que correspongui) 

 Que li siguin concedides les convalidacions / reconeixements de totes les assignatures possibles 

 Que li siguin concedides les convalidacions / reconeixements de les matèries següents: 

Assignatura cursada i aprovada: Assignatura que es demana: 

 .........................................................................................................   ...............................................................................................................................  

 .........................................................................................................   ...............................................................................................................................  

 .........................................................................................................   ...............................................................................................................................  

Signatura 
 
 
 
 
 
 

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

1. Equivalència entre assignatures d’estudis estrangers i els de l’Escola 

2. Equivalència entre assignatures d’estudis espanyols i els de l’Escola 

 
SR/A. DIRECTOR/A DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’EDIFICACIÓ DE BARCELONA 
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IMPORTANT 

La Normativa preveu que les convalidacions i reconeixements s’han de fer sempre a partir de les 

qualificacions originals. Per tant, de les assignatures convalidades o reconegudes només se 

n’estudiarà la convalidació o reconeixement, si s’adjunta el certificat, el pla d’estudis i el programa de 

les assignatures de les que van ser origen de convalidació o reconeixement. 

 

 
Documentació que cal adjuntar 
 

 

Documentació imprescindible per al tràmit de la convalidació o reconeixement d’estudis espanyols: 

 ESTUDIANTS DE LA UPC 

1. Imprès de sol·licitud 

2. Còpia de l'expedient acadèmic 

3. Programa de les assignatures. 

 ESTUDIANTS QUE NO SIGUIN DE LA UPC 

1. Certificat oficial de l'expedient acadèmic 

2. Programa de les assignatures aprovades, segellat pel centre de procedència. 

3. Pla d'estudis, segellat pel centre de procedència 

 
Documentació imprescindible per al tràmit de la convalidació parcial d’estudis estrangers: 

1. Certificat oficial de l'expedient acadèmic 

2. Programa de les assignatures aprovades, segellat pel centre de procedència 

3. Pla d'estudis, segellat pel centre de procedència 

 
Tots aquests documents han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i han d’estar 

legalitzats per via diplomàtica (visats pel cònsol espanyol al país estranger i, posteriorment, pel Ministerio 

de Asuntos Exteriores y Cooperación a Madrid), excepte pel que fa als documents expedits als països de la 

Unió Europea, que no necessiten ser legalitzats, i els expedits als països signataris del Conveni de la 

Haia del 5/10/1961, que només requereixen la postil·la corresponent (legalització abreviada) per part de les 

autoritats competents del país. Pel que fa als documents expedits als països signataris del Conveni Andrés 

Bello, aprovat al 1970 i modificat al novembre de 1990, poden ser legalitzats per via diplomàtica eliminant el tràmit 

de la legalització per part del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a Madrid. Així mateix, tots han 

d’anar acompanyats de la seva traducció oficial al castellà o al català. 

 
Quan les fotocòpies siguin compulsades i legalitzades per la representació diplomàtica o consular a Espanya 

del país del sol·licitant, no cal que vagin acompanyades dels documents originals. 

 
 

Estudiants amb estudis realitzats a l’estranger 
 

Els estudiants amb estudis universitaris finalitzats a l’estranger poden demanar la corresponent homologació 

del títol al Ministerio de Educación, o convalidacions parcials directament a la universitat, però mai de manera 

simultània. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 


