SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
Dades personals
Cognoms i nom: .................................................................................................................
DNI/passaport/ NIE .................................................... Telèfon .............................................
Adreça............................................................................. Codi postal..................................
Municipi.......................................................... E-mail .........................................................

EXPOSO:
Que tenint cursats i superats1 els estudis següents:
De la titulació de: ...............................................................................................................
En el Centre: ......................................................................................................................
1

En el cas d’estudis universitaris, es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits cursats, malgrat aquests

estudis no estiguin finalitzats.

SOL·LICITO:
El reconeixement de crèdits dels estudis previs cursats, en base a l’equivalència de continguts i de la
càrrega lectiva amb assignatures dels ensenyaments artístics superiors de Disseny.

DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA:
a)

Certificació Acadèmica Oficial de la formació assolida, en la qual figuri la denominació de les
assignatures, crèdits de les mateixes, curs acadèmic i convocatòria en què es van superar, així
com les qualificacions obtingudes. Si és el cas, també Suplement Europeu al Títol.

b)

Còpia del resguard del pagament de l’import pel servei de secretaria. En cas de comptar amb
algun tipus de bonificació o exempció s’ha d’aportar la documentació oficial que ho acrediti (o
fotocòpia compulsada).

En el cas de posseir un títol oficial de grau o de tècnic superior de FP, també s’ha d’adjuntar:
c)

Pla docent

o programa de les assignatures cursades i superades de les quals es sol·licita el

reconeixement, en el qual figurin les competències, els continguts i els coneixements associats,
amb el segell del centre de procedència.
d)

Pla d'estudis o quadre d’assignatures exigits per obtenir el títol dels estudis dels quals es
sol·licita el reconeixement, expedit pel centre d’origen amb el segell corresponent.

Si els estudis aportats han estat cursats en un centre de l’Espai Europeu d'Educació Superior, la
documentació dels apartats anteriors ha d’anar acompanyada, si escau, de la seva traducció oficial al
català o castellà i d’informació sobre el sistema de qualificacions del centre d’origen.

En cap cas s’admetrà la sol·licitud sense la totalitat de la documentació requerida
Data i signatura de la persona sol·licitant:

................................................, a ......... de ................................ de 201..
Els estudis d’expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència, reconeixement i validació de
plans d’estudis tenen un preu per serveis de secretaria de 57€ (ENS/114/2012). Aquest import s’ha
ingressar al compte de l’ESDAP amb núm. 2100-0870-69-0200239269 (la Caixa). El tràmit s’ha de fer a
través de caixer automàtic.
-

Bonificacions: les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general, i les

-

Exempcions de pagament: Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%, les persones

persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% del preu.

membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial i les persones víctimes d’actes
terroristes -així com els seus cònjuges i els seus fills-.

