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 de Béns Culturals de Catalunya 
 

 
 

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 
 
Nom i cognoms  
DNI/NIE/passaport Telèfon 
Adreça Codi postal 
Municipi E-mail 
 
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA QUE S’ADJUNTA: 

1) Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o passaport vigents. 

2) Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic dels Estudis realitzats amb les assignatures superades. 

3) Fotocopia compulsada de l’Informe de l’Estudi de Reconeixement de Crèdits de la Comissió 

Pedagògica de l’ESCRBCC. 

4) Fotocòpia de la matrícula del curs 20.....-20...... 
 
EXPOSA 
1- Que està matriculat/da a ----- Curs de l’ESCRBCC .    Curs 20--- - 20----. 

 
1- Que té cursats i superats els estudis següents : 

(En el cas d’estudis universitaris es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits cursats, malgrat aquests estudis no estiguin 
finalitzats). 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
(Marqueu amb una “x” la casella que pertoqui) 

 a Estudiants amb el títol de conservació i restauració regulat per la Llei orgànica 1/1990, de 3 
d’octubre d’Educació. 

 b Estudiants amb un títol oficial de Grau, Llicenciatura, Màster. 
 

 c Estudiants amb un títol de tècnic o tècnica superior d’Arts Plàstiques i Disseny o equivalent 
acadèmic 

 d Estudiants que opten a reconeixement de crèdits de participació en activitats culturals, 
esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació 

 
Que acompanya la sol·licitud amb els documents següents: 
 

a- Còpia compulsada del títol o resguard de sol·licitud. (sols exalumnes de l’ESCRBCC) 
   Certificació acadèmica oficial de la formació assolida, en la qual figura la denominació de l’especialitat, curs 

acadèmic i convocatòria en què es va superar, així com les qualificacions obtingudes.  
 
b- Certificació acadèmica oficial de la formació assolida, en la qual figura 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. 

 
c- Certificació acadèmica oficial de la formació assolida, en la qual figura la denominació de les assignatures, 

crèdits de les mateixes, curs acadèmic i convocatòria en què es van superar, així com les qualificacions 
obtingudes, i a més: 

 
- Pla docent o programa de les assignatures cursades i superades de les quals se sol·licita el reconeixement, 

en el qual figuren les competències, els continguts i els coneixements associats, amb el segell del centre de 
procedència. 

- Pla d'estudis o quadre d’assignatures exigits per obtenir el títol dels estudis dels quals se 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 de la 
informació sobre el sistema de qualificacions del centre d’origen. 
 
d- Documentació que acrediti la participació, on consti l’activitat i el nom de l’entitat on s’ha col·laborat i l’any. 

 



SOL·LICITA 
 

Segons l’estudi  de la comissió pedagògica que s’adjunta: 
 
El reconeixement de les assignatures que es relacio nen a continuació  amb els crèdits de les 
assignatures corresponents del Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals. 
 
(Reial Decret 635/2010 de 14 de maig (BOE 137 – 5.06.2010), pel qual es regula el contingut bàsic dels Ensenyaments Artístics 
Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals, el Reial Decret 1618/2011 de 14 de novembre (BOE 302 – 16.12.2011) i la 
Resolució ENS/2869/2011 de 21 de novembre (DOGC 6024, 14-12-2011), del reconeixement, validació i transferència de crèdits)  

 

Nom assignatura a reconèixer / Estudis / Institució 
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Nom assignatura Títol Superior 
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Data i Signatura: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sr. DIRECTOR DE L’ESCRBCC 


