
Sol·licitud d’avaluació única 

Informació bàsica sobre protecció de dades Responsable del tractament: Universitat de Girona. Finalitat: Poder optar al sistema 
d’avaluació única. Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). Destinataris: les 
dades seran d’ús exclusiu per a la secretaria acadèmica de l’EPS. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona. Podeu 

consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.udg.edu/protecciodedades. SR. RECTOR

Dades personals 

Nom Cognoms DNI o passaport 

Adreça electrònica Telèfon 

Estudi en curs 

☐ Grau ☐ Màster

Estudi de/d’ 

SOL·LICITO: 

Que se m’apliqui el sistema d’avaluació única en les assignatures que indico a 
continuació: 

Assignatures 

Codi Nom Crèdits Semestre 

Motiu (cal adjuntar la documentació justificativa corresponent): 
☐ Incompatibilitats laborals irresolubles.

☐ Esportista d’alt nivell.

☐ Problemes de salut de llarga durada.

☐ Motius familiars greus.

☐ Dificultats acadèmiques rellevants per poder seguir l’avaluació continuada

d’assignatures no superades i matriculades en segona convocatòria o posterior.

☐ Demora en la concessió de documentació oficial (visats, permisos de residència, etc.).

Lloc i data: Signatura de la persona sol·licitant: 

SR. DIRECTOR / SRA. DIRECTORA DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR 
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