
Sol·licitud d’informació i/o atenció
a necessitats educatives

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

DNI ..........................................................Telèfon fixe/mòbil .......................................................

Adreça de correu electrònic ................................................................................................

Escola/facultat ......................................................................................................................................

Quin perfil tens? 
     Tinc certificat de discapacitat
     Tinc necessitats educatives específiques
     Vull ajudar a altres estudiants amb discapacitat de la UPC
Discapacitat
Si disposes del certificat de discapacitat especifica quin tipus i grau de 
discapacitat tens.

Què vols?
Sol·licito:
     Rebre informació que m’interessi
     Atendre les meves dificultats relacionades amb la
     discapacitat i/o transtorn
     Ajudar a altres estudiants amb discapacitat de la UPC

Necessitats educatives específiques que milloren el meu 
procés d’aprenentatge
Si es demanen adaptacions, la sol·licitud s’ha d’enviar, com a mínim, 
dos mesos abans de la data en què s’hagin d’aplicar.

Les teves dades



L’imprès de sol·licitud s’ha d’enviar a un dels
responsables següents:
• Cap d’estudis 
• Responsables d’Igualtats d’Oportunitats
• Programa d’inclusió i discapacitat
  Gabinet de Sostenibilitat i d’Igualtat d’Oportunitats 
  Plaça Eusebi Güell, 6-8 – edifici Vèrtex – 2a planta
  08034 Barcelona 
  A/e: atenció.discapacitats@upc.edu

Amb la signatura, confirmes que has rebut una còpia d’aquest formulari i que 
t’has assabentat dels advertiments legals següents:

En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial decret que aprova 
el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades 
de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides 
per mitjà d’aquest formulari seran tractades i quedaran incorporades al fitxer 
“Adaptacions curriculars a necessitats specials”, de titularitat de la UPC, per dur 
a terme una gestió correcta de la informació i l’atenció dels membres de la co-
munitat universitària que requereixen serveis o adaptacions especials. Tanma-
teix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació 
i oposició davant del delegat de Protecció de Dades, amb domicili a l’edifici 
Vèrtex, Campus Nord, UPC, plaça Eusebi Güell, 6, 08034 Barcelona, o enviant 
un missatge a l’adreça electrònica proteccio.dades@upc.edu.

Així mateix, consentiu de manera expressa que es tractin les vostres dades 
personals d’acord amb les finalitats descrites i que les vostres dades siguin 
cedides a altres administracions o organismes públics i amb la finalitat d’exercir 
competències iguals o que versin sobre les mateixes matèries, per a la tra-
mitació de beques i ajudes oficials. Aquest consentiment pot ser revocat en 
qualsevol moment.

Signatura de l’estudiantat Data


