
 

 
 

Sol·licitud d’accés a grau per a estudiants procedents de sistemes educatius  
d’estats no membres de la UE 

 
Dades personals 

Nom i cognoms:.......................................................................................................................................................................................................................................... 

Domicili:..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Codi postal i població:................................................................................................................................................................................................................................. 

Telèfon de contacte: ................................................................................................................................................................................................................................... 

Correu electrònic: ....................................................................................................................................................................................................................................... 

Estudis que sol·licito:.................................................................................................................................................................................................................................. 

Batxillerat cursat a: ……............................................................................................................................................................................................................................. 

 
En trametre la sol·licitud a ESCI-UPF cal adjuntar la documentació següent:  

 

● Comprovant de pagament. 

● Fotocòpia del document d’identitat o del passaport.  

● Carta de motivació. 

● Fotocòpia del títol de batxiller o equivalent (si l’original no s’ha expedit en espanyol, anglès o francès, s’ha d’aportar juntament 

amb el títol una traducció jurada d’aquest al català, l’espanyol o l’anglès). Si en el moment de fer la sol·licitud de preinscripció no 

s’han finalitzat els estudis de batxillerat o equivalent, l’estudiant ha d’adjuntar una declaració en què manifesti que estarà en 

condicions de posseir el títol abans de l’inici del curs acadèmic. 

● Fotocòpia de l’expedient acadèmic del batxillerat o equivalent que inclogui totes les qualificacions dels darrers dos cursos (si 

l’original no s’ha expedit en espanyol, anglès o francès, s’ha d’aportar juntament amb l’expedient acadèmic una traducció jurada 

d’aquest al català, l’espanyol o l’anglès).  

● Acreditació del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües del Consell d’Europa de la llengua o les 

llengües requerida/es segons l’estudi. Els interessats que hagin cursat els estudis de batxiller en la llengua requerida en aquell 

estudi estaran exempts de presentar l’acreditació corresponent. Si en el moment de fer la sol·licitud de preinscripció no es pot 

acreditar encara el nivell B2 de la llengua, l’estudiant ha d’adjuntar també una declaració en què manifesti que estarà en 

condicions d’obtenir aquesta certificació abans de l’inici del curs acadèmic 2018-2019. 

 

Per a l’espanyol, s’acceptaran els certificats DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) de l’Instituto Cervantes. Més informació: 

http://dele.cervantes.es/. Per al català, s’acceptaran els certificats de nivell intermedi o superior expedits per la Direcció General de 

Política Lingüística. Més informació: https://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/certificats_intro.cfm. Per a l’anglès, s’acceptaran 

certificats oficials de Cambridge (nivell FCE o superior) i resultats de 6.0 a l’IELTS o de 87 al TOEFL (iBT), entre d’altres. Més informació a:  

https://www.upf.edu/web/multilinguisme/acreditacio-b2. 
 

● Potestativament, els resultats de les proves d’avaluació reconegudes internacionalment per a l’accés a l’educació superior (SAT, 

ACT o similars). 

 

 

 

 

Barcelona, ......... de/d’ .............................. de 20...............  

 

(Signatura de l’interessat/la interessada) 

 
Aquestes dades s’incorporaran i es tractaran en fitxers d’ESCI-UPF amb la finalitat de gestionar el servei públic d’ensenyament superior que li és propi. En conseqüència, 
aquestes dades es destinaran a complir les funcions que deriven de la relació de l’estudiant amb la Universitat, les quals es troben descrites en la resolució de creació del 
fitxer de gestió acadèmica, a més de la difusió d’informació, productes i activitats d’ESCI-UPF i el manteniment de relacions institucionals d’ESCI-UPF. L’òrgan responsable 
dels fitxers de la Universitat és el gerent. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, acompanyada d’una 
fotocòpia del DNI o document equivalent, adreçada a: Administració d’ESCI-UPF, passeig de Pujades, 1, 08003 Barcelona. 


