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PER  SOL·LICITAR INFORMACIÓ DEL CURS:  Cal emplenar els camps de DADES PERSONALS assenyalats amb un ASTERISC (*) i opcionalment la resta.  

PER PRE-INSCRIURE’S AL CURS:   Cal emplenar l’apartat complet de DADES PERSONALS I ACADÈMIQUES i opcionalment la resta. 

PER MATRICULAR-SE AL CURS:   Cal emplenar TOT EL FORMULARI. 

 
NOM DEL CURS:  

 

DADES PERSONALS 

NOM (*):       COGNOMS (*): 

TEL 1 (*):       TEL 2/MÒBIL (*): 

EMAIL (*): 

ADREÇA POSTAL: 

CODI POSTAL :    POBLACIÓ:     PAÍS: 

NIF/PASSAPORT:    NACIONALITAT:   SEXE:  ☐  H  ☐  D DATA DE NAIXEMENT:  

  
  

 

 

   

   

ESTUDIS ACADÈMICS 

ESTUDIS 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
 
 

ALTRES DADES INFORMATIVES: 

Heu consultat la informació d’aquest curs a el web? ☐   SÍ           ☐   NO 

Com us heu assabentat d’aquest curs? 

 

FORMA DE PAGAMENT ALUMNE 

IMPORT:                                                                                         €      

Pagament fraccionat ☐   SI ☐   NO       

Transferència bancària al compte         DATA:  
          Signatura alumne 

  
OBSERVACIONS. 

- L’import de la matrícula s’ha d’abonar abans de l’inici del curs. Consulta les possibilitats de pagament fraccionat. 
- L’entitat es reserva el dret d’incrementar anualment el preu de la matrícula segons l’augment de l’ IPC.  
- Resta a disposició de l’alumne la normativa acadèmica/econòmica sobre cancel·lació de matrícula i anul·lació de cursos.  
- Si un alumne no es matrícula del curs sencer, no es garanteix que pugui finalitzar tot el pla d’estudis.  
- La realització del primer curs estarà condicionada a un número mínim d’estudiants matriculats. 
- L’alumne facilita que les fotografies que es realitzin al curs es puguin publicar i fer difusió a tríptics i/o presentacions 
- D'acord amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre sobre la protecció de dades de caràcter personal, us informem 

que les vostres dades personals seran tractades i quedaran incorporades al fitxer de gestió acadèmica de la UPC per dur a terme una 
gestió correcta de difusió. Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant 
una comunicació escrita o per mail a la qual heu d'adjuntar una fotocòpia del DNI adreçada a Delegat de Protecció de Dades de la UPC, 
Plaça Eusebi Güell nº 6, Edifici Vèrtex, 08034 de Barcelona. 

 
INFORMACIÓ DEL CURS ACADÈMIC  2017-2018 

  ☐    Curs sencer   ☐   Assignatures soltes  FOTOCÒPIA DNI   ☐ 

1r Curs-Q1  1r Curs-Q2             2n Curs-Q3        2n Curs-Q4 

☐   Tècniques en organitzar i treballar inf.     ☐   Conèixer el Món contemporani            ☐ Electricitat i canvi social i cultural         ☐ Les avantguardes artístiques s. XX 

☐   Anàlisi del Comportament Humà          ☐   La ciència i la tècnica en la història     ☐  Les transf. econòmiques S.XX i XXI       ☐ Tecnologia i Sostenibilitat    

☐   Introducció a les TIC’s          ☐   Matemàtiques en la vida quotidiana 
                 
3r Curs-Q5                    3r Curs-Q6             Treball de síntesi (opcional) 

☐   Història de la Filosofia                   ☐   Aproximació a la Física i la Química     ☐      

☐   Introducció a al cultura musical                 ☐   Geografia Humana   
 
 
 
 
 

  

  
ES18-2100-0655-70-0200315633 

DIPLOMA EN ESTUDIS UNIVERSITARIS EN CIÈNCIA, TECNOLOGIA I SOCIETAT 

Nº de matrícula:  
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