Dades requerides per a la difusió de treballs acadèmics (PFC, PFG, PFM, Tesines, ...)
de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
a través del dipòsit institucional UPCommons

Dades de l’alumne
Nom i cognoms_____________________________________________DNI/Passaport____________________
Telèfon______________________ Correu electrònic______________________________________________

Dades del treball
Títol del treball_____________________________________________________________________________
Tutor / Director____________________________________________________________________________
Membres del tribunal (si s’escau)______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Qualificació obtinguda__________________
Data de presentació____________________
Estudis dins dels que es presenta aquest treball:




Arquitectura (Pla 1994)
Grau en Arquitectura (Pla 2010)
Grau en Estudis d’Arquitectura (Pla 2014)




Màster Universitari en Arquitectura (ETSAB)
Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura (BarcelonaArch)
 Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica
 Urbanisme
 Projecte, Procés i Programació
 Teoria, Història i Cultura
 Arquitectura, Energia i Medi Ambient
 Estructures a l'Arquitectura
 Innovació Tecnològica a l'Arquitectura
 Restauració i Rehabilitació Arquitectònica
 Contemporary Project
Màster universitari en Paisatgisme
Màster universitari en Disseny
 Contemporary Design
 Disseny, Innovació i Tecnologia
 Enginyeria del Disseny Industrial
 Direcció d’Art en Disseny
 Recerca en Disseny






Programes de màster actualment extingits

1

Descripció del treball
Resum (250/500 paraules)

Paraules clau (màxim 10):

2

En signar aquest document, dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter
personal recollides en aquest formulari, tal com es descriu en la següent taula:
Informació i accés a les dades personals
Universitat Politècnica de Catalunya.
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Responsable del
tractament

Campus Nord UPC, Edifici K2M, Planta S1, Despatx S103-S104. C/Jordi Girona, 31. 08034
Barcelona
Telèfon: +34 93 401 58 28
info.biblioteques@upc.edu

Dades de contacte
del delegat de
protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya
proteccio.dades@upc.edu
Més informació a: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativaeuropea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

Finalitat del
tractament

[F05.8.] Dipòsit de la producció acadèmica en el Repositori Institucional.
Més informació a: https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F05.8

Legitimació

Consentiment.

Destinataris

Amb el seu consentiment explícit, les seves dades de contacte es comunicaran a la persona
interessada en la seva obra per a finalitats docents, d'investigació o de promoció

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al
tractament. Portabilitat de les dades.
Drets de les persones
Més informació a: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativaeuropea-de-proteccio-de-dades/drets
Termini de
conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de
conservació.
Més informació a: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativaeuropea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant
l'APDCAT: apdcat.gencat.cat
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