
DIRECCIÓ DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA INFORMÀTICA 
DIRECCIÓN DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Sol·licitud per al reconeixement de crèdits  
per activitats en estudis de grau/Solicitud 

para el reconocimiento de créditos por 
actividades en estudios de grado 

Dades personals/Datos personales 

Nom i cognoms/Nombre y  Apellidos: DNI:  

Adreça electrònica/Correo electrónico:  Telèfon/Teléfono: 

SOL·LICITE: 
Que se’m reconeguen com a crèdits de lliure elecció les activitats següents realitzades en el curs 
acadèmic 20  – 20  /  Que se me reconozcan como créditos de libre elección las siguientes 
actividades realizadas en el curso académico 20     – 20  

 Activitats universitàries culturals / Actividades universitarias culturales: (Nom de l’activitat / Nombre 
de la actividad):    
Nombre   màxim  de crèdits  per  als quals es demana el reconeixement  / nº máximo  de créditos a  
reconocer:  

 Activitats esportives / Actividades deportivas (Nom de l’activitat / Nombre de la actividad):     

Nombre  màxim  de crèdits per a ls quals  es  demana el reconeixement /nº máximo  de   créditos  a 
reconocer: 

 Activitats solidàries i de cooperació / Actividades solidarias y de cooperación (Nom de l’activitat / 
Nombre de la actividad):  
Nombre  màxim  de  crèdits  per  als  quals  es  demana el reconeixement /nº máximo de créditos a 
reconocer:  

Documentació que cal lliurar/Documentación a entregar 

Documentació original/Documentación original  

Original i fotocòpia acreditativa de l’activitat realitzada/ Original i fotocopia acreditativa de la actividad realizada 

Signatura de l'estudiant / 
Firma del/de la estudiante 

La direcció d’aquesta Escola ha resolt/La dirección de esta Escuela 

ha resuelto 

Denegar la sol·licitud/Denegar la solicitud 

Acceptar la sol·licitud/Aceptar la solicitud 

    (Signatura direcció)/Firma dirección) 

València / Valencia, …….. d………………………………….. de 20….. 

Activitats de representació estudiantil / Actividades de representación estudiantil: (Nom de 
l’activitat / Nombre de la actividad):    
Nombre   màxim  de crèdits  per  als quals es demana el reconeixement  / nº máximo  de créditos a 
reconocer:  

València /Valencia,      d' de 20
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