
 

Sol·licitud de Beca 
d’Aprenentatge de la UPC 

 
Dades personals 

Cognoms i nom  

 

NIF / NIE  N¼m. Afiliaci· Seg. Social

Data de naixement   

Adreça  

Població  Codi postal  

Telèfon mòbil  Telèfon  

Adreça electrónica  

Escola / Facultat  
 
Titulació 
 

 
Quadrimestre Curs 
  

Dades de la convocatòria 

Codi de beca Denominació de la beca Responsable 

   

Disponibilitat horària 

Setmana dl dt dc dj dv 

Matí      

Tarda      

Idiomes 

idioma nivell en curs? practica? certificat? any 

català       

anglès       

       

Coneixements d'informàtica 

aplicació nivell comentaris 

    

    

 
 
 
 
 

Nacionalitat 

 

enric.cabre
Texto escrito a máquina

enric.cabre
Texto escrito a máquina
Segell de registre

enric.cabre
Cuadro de texto
1

enric.cabre
Cuadro de texto
2



 
 
 
 
Observacions 

 
 
 
 
 
 
 
Documentació que cal adjuntar 

- Fotocòpia clara del DNI
- Fotocòpia de l’última matricula realitzada a la UPC dins dels estudis de Grau i Màsters 

Oficials
       -    Justificant de pagament de matrícula

 

Signatura i data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enric.cabre
Cuadro de texto
(1) Dades personals En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides a aquesta sol·licitud seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta del vostre expedient administratiu. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de la unitat d'adscripció de la becal, amb domicili a: (consulteu http://directori.upc.edu/directori/iniciDirectori.jsp ) (2) La persona sol·licitant es dona per assabentada i reconeix que el correu electrònic indicat a l'apartat de "Dades Personals" és el mitjà vàlid i preferent a efectes de comunicacions. 
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