
SOL·LICITUD DE PRÀCTICA CURRICULAR

L’alumne/a __________________________________________________________________________________, amb 
NIF/NIE _____________________, amb adreça electrònica ___________________________________@estudiant.upc.edu 
 i matriculat/da als estudis de ____________________________________________    

SOL·LICITA que la pràctica acadèmica externa mitjançant  conveni de cooperació educativa núm.  ___-210-_________, 
proposada segons el document adjunt Annex I_Projecte Formatiu, tingui la consideració de pràctica curricular i, en cas de 
resposta positiva, la matrícula d’ofici dels crèdits corresponents.  

__________________, a ____ de ___________________ de _______ 

Signatura de l’estudiant: __________________________________________________ 

1. L’estudiant reuneix els requisits per realitzar aquesta pràctica curricular:

□ SÍ

□  NO  Motiu: □  ja ha assolit el nombre màxim de crèdits optatius de la titulació.
□ ja ha assolit el nombre màxim de crèdits per pràctiques acadèmiques externes.
□ no acompleix els requisits per realitzar un conveni de cooperació educativa.

2. La pràctica proposada

□ NO s’ajusta a la normativa acadèmica aplicable

□ SÍ s’ajusta a la normativa acadèmica aplicable i, en cas de ser satisfactòriament completada, donarà dret a
sol·licitar segons el procediment establert per l’ETSAB el reconeixement de:

□ 6 ECTS optatius

□ 12 ECTS optatius

Segell de l’Oficina de Cooperació Educativa 

El professor designat com a tutor acadèmic per a validar i vetllar per la correcta evolució de les pràctiques, 
_________________________________________________, manifesta que: 

□ la proposta és valorada positivament per a ser considerada com a pràctica curricular.

□ la proposta no és idònia per ser considerada pràctica curricular i, per tant, el Conveni de Cooperació Educativa
corresponent es tramitarà com a pràctica extracurricular, si l’alumne acompleix els requisits establerts segons la
seva titulació.

__________________, a ____ de ___________________ de _______ 

Signatura del tutor acadèmic: _____________________________________________ 

A. DADES DE L’ESTUDIANT 

B.  INFORME DE L’OFICINA DE COOPERACIÓ EDUCATIVA 

C. INFORME DEL TUTOR ACADÈMIC DESIGNAT PER LA UPC 
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