
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Superior  
de Conservació i Restauració  

 de Béns Culturals de Catalunya 
 

 
 

SOL·LICITUD DE VALIDACIÓ 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 dels certificats corresponents. 

3) Fotocopia compulsada de l’Informe de l’Estudi de Validació 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----. 

 
2- Que aporta certificació d’altres estudis no oficial s, d’experiència laboral, artística o 
relacionada amb la professió . 

 
(Marqueu amb una “x” la casella que pertoqui) 
BLOC 1: EXPERIÈNCIA LABORAL 

 a Estudiants amb experiència laboral, per compte d’altri, relacionada amb les competències dels 
ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració. 

 b Estudiants amb experiència laboral, per compte propi, relacionada amb les competències dels 
ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració. 

BLOC 2: EXPERIÈNCIA ARTÍSTICA 

 c Estudiants amb experiència artística o experiència relacionada amb la professió  
 

BLOC 3: ALTRES ESTUDIS NO OFICIALS 

 
d Estudiants amb un títol no oficial, que tingui relació amb les competències dels ensenyaments 

artístics superiors de conservació i restauració. 

 e Cursos que no comporten l’obtenció d’un títol amb valor acadèmic. 
 

 
Que acompanya la sol·licitud amb els documents següents: 
a- En cas d’experiència laboral, documents a presentar si es treballa per compte d’altri: 

- Informe de vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat 
Social o mutualitat laboral, o full de serveis o certificat de l’administració corresponent. 

- Certificat de l’empresa o empreses, de l’entitat o entitats legalment constituïdes, on consten, de 
manera detallada, les tasques o activitats realitzades, la durada total en hores, dades de l’entitat 
social o persona responsable, període i lloc de realització, o el contracte de treball si la descripció 
del lloc de treball és clara, sempre i quan es considerin parcialment o totalment relacionades amb 
els ensenyaments superiors que cursa. 

b-  En cas d’experiència laboral, documents a presentar si es treballa per compte propi: 
- Informe de vida laboral original i actualitzat, expedit per la tresoreria General de la Seguretat 

Social, o fulls de cotització com autònom/a corresponents al temps que es vol acreditar. 
- Epígraf del IAE en què es duu a terme l’activitat, sempre i quan es consideri parcialment o 

totalment relacionada amb els ensenyaments superiors que cursa. 
- Declaració jurada on consti, de manera detallada, les tasques o activitats realitzades i el temps de 

dedicació sempre i quan es considerin parcialment o totalment relacionades amb els 
ensenyaments superiors que cursa. 

 
c- En el cas d’experiència artística o experiència relacionada amb la professió, segons sigui el cas: 

- Acreditació de participació certàmens, congressos, etc. on consti la descripció de continguts i la 
durada. 

- Acreditació en la participació de publicacions, on consti l’activitat i el nom de l’entitat on s’ha 
col·laborat i l’any. 

- En el cas de concursos premiats, certificacions i/o documentació acreditativa. 
 



d- Certificació acadèmica de la formació assolida, en la qual figura la denominació de les assignatures, 
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 
la validació, expedit pel centre d’origen amb el segell corresponent. 

e- Certificat dels cursos amb identificació de l‘empresa o entitat legalment constituïda que els ha impartit, 
amb indicació de la durada i contingut dels mateixos. 

 
 

SOL·LICITA 
 

La validació de les següents assignatures : 
 
(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 experiència laboral i/o artística 
estudis no oficials H

or
es

 

Nom assignatura Títol Superior 
 C

ur
s 

C
rè

di
ts

 

 
 
 
 
Data i Signatura: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Direcció General de Formació Professional Inicial i  Ensenyaments de Règim Especial 


