
Guia de Processos: 

 

 

Procés 

d’Emissió 

de Títols 
 

L’Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM) imparteix els estudis del Grau 
d’Infermeria. Al finalitzar els seus estudis els alumnes reben el títol oficial 
conforme a l’obtenció dels coneixements propis del Títol de Grau d’Infermeria. 
En les properes pàgines trobareu la definició dels diferents processos a seguir 
per part de l’administració de l’ ESIM en processos d’emissió de Titulacions. 
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Emissió de Titulacions 
1.Procés d’emissió de titulacions  

L’objectiu del procés d’emissió de títols  és entregar als estudiants que han 
finalitzat els seus estudis el Títol acreditatiu oficial de finalització dels estudis. 
En les properes pàgines podreu veure els passos per a obtenir el títol. 

 

Recursos: 

 

Humans: 

- Secretaria del Centre 

 

 

Passos del Procés 

1. Decisió i publicació de dates del període per a tramitació de l’emissió 

del Títol de Grau. 

 
- Data: Principis de Maig 

 
- Responsables: Secretaria del Centre 

 
- Descripció: La Secretaria del Centre defineix el calendari per a tramitar els Títols i 

publica les dates a l’Aula Virtual i el web de l’ESIM. 
 
 

2. Definir el llistat d’alumnes amb possibilitat d’obtenir el Títol de Grau. 

 
- Data: Principis de Maig 

 
- Responsables: Secretaria del Centre 

 

- Descripció: La Secretaria del Centre extreu de Gestió Acadèmica un llistat de 
l’alumnat de la promoció que finalitzarà els estudis en el present curs de cara a iniciar 

Responsable: Contacte 
 

- Secretaria del Centre 

 

 

Mail: einfermeria@parcdesalutmar.cat 
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el procés d’emissió dels Títols oficials del Grau d’Infermeria. (també la llista d’aquells 
alumnes d’altres promocions que tinguin previst acabar els estudis el present curs) 

 

3. Revisió del compliment de requisits i resolució dels tràmits pendents. 

 
- Data: 2a setmana de Maig 

 
- Responsables: Secretaria del Centre, Administració i Finances i Biblioteca PSMAR 

 

- Descripció: La Secretaria del Centre revisarà, en cooperació amb Administració i 
Finances i la Biblioteca, que els alumnes no tinguin llibres en préstec a retornar, 
mensualitats a pagar o les claus dels armariets sense retornar. En aquest sentit, els 
alumnes amb una o diverses incidències seran notificats i instats a resoldre els tràmits 
pendents. 

 
 

4. Obertura de la carpeta d’expedició del títol. (Preparar Documentació). 

 
- Data: 2 setmana de Maig 

 
- Responsables: Secretaria del Centre 

 

- Descripció: S’obre una carpeta d'expedient de sol·licitud de títol (sobres que aniran a 
la UPF) per cada alumne que es titularà (o estigui previst que ho faci) i donarem núm. 
de registre a partir del número del resguard de títol a mesurà que els alumnes vagin 
venint a fer el tràmit. Dintre s’hi inclourà la relació de documents següent: Full de 
sol·licitud de títol, Resguard del títol, Full instruccions pagament títol, Rebut abonament 
taxa del Certificat Acadèmic Oficial UPF, Imprès devolució clau guixeta, Full amb 
informació Laboral i del Col·legi d’Infermeria. 
 

 
5. Tancament d’Expedients i generació de Certificats Acadèmics 

Oficials. 

 
- Data: 3a setmana de Juny 

 
- Responsables: Secretaria del Centre 

 

- Descripció: Des de la Secretaria del Centre es tanquen els expedients d’aquells 
alumes que han completat els seus estudis i es procedeix a generar els Certificats 
acadèmics Oficials. 

 
 

6. Tramitació de documents amb l’alumnat. 
 

- Data: 3a setmana de Juny (termini extraordinari) - 1a setmana de Juliol (termini 
ordinari) 
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- Responsables: Secretaria del Centre i Alumnat 
 

- Descripció: L’alumnat que ha demanat cita en les períodes extraordinaris i ordinaris de 
tramitació del títol, juntament amb la Secretaria del Centre, emplena els diferents 
documents i fa els tràmits i pagaments pertinents. Un cop emplenats tots els papers i 
entregat el Certificat Acadèmic finalitza el paper de l’alumnat en aquest procés. 
 
 

7. Revisió del contingut de les sol·licituds i Enviament a la UPF. 

 
- Data: Setembre-Octubre 

 
- Responsables: Secretaria del Centre 

 

- Descripció: La Secretaria del Centre comprova que tots els documents tramitats en el 
pas anterior són en ordre i no falta res. Alhora s’envia l’expedient de titulat a la Unitat 
de Títols de la UPF 

 

8. Introducció de les sol·licituds de Títol al TIS. 

 
- Data: Octubre-Novembre 

 
- Responsables: Secretaria del Centre 

 

- Descripció: La Secretaria del Centre introdueix a l’aplicatiu TIS del Ministeri les 
sol·licituds de Títol. S’ha d’anar amb compte a l’hora d’introduir de forma correcta totes 
les dades. 

 

9. Entrega dels Títols. 

 
- Data: 18-24 mesos més tard. 

 
- Responsables: Secretaria del Centre 

 
- Descripció: A partir dels 18 mesos es preveu rebre el Títols. Des de la Secretaria del 

centre es comprova que aquests títols corresponguin als sol·licitats i es notifica als 
alumnes per a que procedeixin a recollir-los.  
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2. Diagrama del Procés 
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2. Procés (extens) de tramitació del Títol 

(redactat per Secretaria del Centre) 

MAIG             TRÀMITS A FER ABANS DEL PERÍODE DE TITULACIÓ 

 

o Treure un llistat a GA de tots els alumnes de 4t curs i veure quins tenen 

assignatures suspeses i quants es podran titular en el primer període 

 

o Establir una data a partir de la qual els alumnes de 4t podran venir a titular-se, 

marcant una data de tancament d’actes avançada per a ells (generalment a 

partir de l’1 de juliol) 

 

o Establir també un període extraordinari pels alumnes que necessiten la 

documentació per a treballar el juliol o fer preinscripció a un màster 

(generalment últims dies de juny) 

 

o Posar avís intranet de tramitació de títol amb els períodes i documentació a 

presentar, indicar que si volen el període extraordinari hauran d’enviar correu a 

einfermeria per sol·licitar hora 

 

o Crear graella d’Excel dels alumnes que han sol·licitat hora en el període 

extraordinari per distribuir-los per tandes. Respondre’ls indicant l’hora 

assignada 

 

o Revisar amb l’Adolf que tots els alumnes de 4t estiguin al dia dels pagaments, 

si hi ha algun amb mensualitats pendents ens posem en contacte amb ell per 

comunicar-li que no se li podrà fer el tràmit de títol fins que faci el pagament 

 

o Revisar també amb la Rosa (biblioteca) que cap dels alumnes de 4t degui cap 

llibre de Biblioteca, si es el cas si comunicarem a l’alumne que no se li podrà 

fer el tràmit de títol fins que retorni els llibres o aboni l’import si no els pot 

retornar 

 



 

 

8 

o Devolució de les claus de les guixetes: revisem quins alumnes de 4t tenen clau 

de guixeta assignada, fem llistat i preparem l’imprès per a que l’alumne signi 

conforme la retorna (el guardarem al sobre de títol). Ho anotem a la graella de 

tràmit de títol per a recordar que tenen que retornar la clau. Posem avís a la 

intranet i enviem mail als implicats indicant que han de retornar la clau  

 

o Revisar que tinguem suficients sobres de títol, fulls d’instruccions de pagament 

i canvi per als dies de tramitació 

 

o Obrim una carpeta d'expedient de sol·licitud de títol (sobres que aniran a la 

UPF) per cada alumne que es titularà i donarem núm. de registre a partir del 

número del resguard de títol a mesurà que els alumnes vagin venint a fer el 

tràmit 

 

o Preparem per cada un d’ells la següent documentació, i la guardem al seu 

sobre de títol corresponent: 

1. Full de sol·licitud de títol (que haurà d’emplenar l’alumne) 

2. Resguard de títol que haurem emplenat amb la seves dades (l’original per 

l’alumne i 2 còpies per nosaltres) 

3. Full d’instruccions de pagament per al pagament de la taxa oficial de títol a 

la Caixa 

4. Rebut d’abonament de taxes del certificat Acadèmic Oficial UPF 

(el talonari està al prestatge inferior sota el taulell de secretaria) 

És paper autocopiatiu: l’emplenarem i ens quedarem totes les còpies 

5. Imprès de devolució de clau de guixeta (pels alumnes que en tinguin) 

6. Full d’INFO (sobre el col·legi d’infermeria per a col·legiar-se i sobre quan i 

on hauran de recollir el títol a l’ESIM 

o Un cop tancades les actes de 4t en el període avançat: 
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o Tancament dels expedients al programa de GA, comprovant que tot és 

correcte i que l’alumne té els 240 crèdits del Grau aprovats i li constin a 

l’expedient 

PROCEDIMENT PER TANCAR L’EXPEDIENT DE L’ALUMNE A GA: 

La ruta és: 

Secretaria -> Alumnes -> Escollim l’alumne -> Expedient -> Títols 

Aquí trobarem el plafó amb els tràmits d’expedició de títols de l’alumne. 

Creem un de nou, i si l’alumne compleix el total de crèdits que necessita, 

podrem iniciar el tràmit 

o Generar els Certificats Acadèmics Oficials de tots els alumnes (3 originals: 

2 en CAT i 1 en CAST) i fer-los signar per Lola i Núria en temps per tenir-

los llestos per entregar en el període extraordinari. Han de portar segell de 

l’ESIM abans de fer les còpies 

- Lliurarem 2 certificats originals a l’alumne: 1 en català i 1 en castellà 
(només en el cas que l’alumne ho sol·liciti li lliurarem també un 
personal en anglès) 

- 1 certificat original en català serà pel sobre UPF 

- 1 còpia en català per nosaltres 

o Guardar els certificats signats a cada sobre de títol dels alumnes 

 

FINALS DE JUNY/ INICI DE JULIOL      PERÍODE DE TITULACIÓ 

 

DOCUMENTACIÓ QUE HA DE PORTAR L’ALUMNE: 

 

- Original i fotocòpia del DNI, permís de residència o passaport, vigent en la data 

de la sol·licitud 

- Original i fotocòpia del títol de Família Nombrosa Vigent (si s’escau) 

- L’import corresponent a la Certificació Acadèmica Oficial en efectiu (taxa oficial 

que indica el decret de preus per al curs acadèmic) 
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- L’import corresponent a la taxa d’expedició de títol que haurà d’abonar a “La 

Caixa” (taxa oficial que indica el decret de preus per al curs acadèmic) 

- Clau de la guixeta (si s’escau) 

 

 

TRÀMIT DE TÍTOL EN EL PERÍODE DE TITULACIÓ 

 

Arriba l’alumne a finestreta per a fer el tràmit de títol: 

1. Busquem el sobre de títol de l’alumne 

2. L’alumne ens dona la documentació original i les còpies i verifiquem que està en 

vigor, sinó no es podrà fer el tràmit de títol. Les guardem al seu sobre (en el 

moment o després farem fotocòpia del DNI per guardar un actualitzat a l’expedient 

de l’alumne) verificar que la còpia és de les 2 cares del DNI 

3. Li donem número de registre segons ordre d’arribada i l’anotem al seu sobre de 

títol i al seu resguard de títol 

4. Li donem l’imprès de sol·licitud de títol i l’alumne l’omple. 

És molt important recordar-li que cal que posi nom i cognoms tal qual apareixen al 

DNI i una adreça electrònica que mantingui perquè és on rebrà la notificació per 

recollir el títol. També que signi i posi data 

- Un cop validat per secretaria, fem 2 Còpies: una per l’ESIM i l’altre per 

l’alumne, l’original serà per la Unitat de Títols UPF 

-  Segellem les 3 (ens quedem tot fins que torni del banc, llavors li donarem tots 

els seus documents junts) 

 

5. Emplenem el rebut de pagament del Certificat Acadèmic Oficial, l’alumne ens 

abona la taxa oficial de 27’08€ en efectiu i ho posem a la caixeta, posteriorment 

farem una fotocòpia per a la carpeta de facturació de taxes Adolf. 

- Les 3 còpies (blanca, blava i groga és queden al sobre de títol) 

- Anotem el numero del rebut als certificats oficials  

 

6. L’alumne ha d'anar al banc a ingressar l'import de la taxa oficial corresponent a 

l'expedició de títols. Per aquest motiu li donem el Full d’instruccions de pagament 
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de taxa de títol del sobre i li indiquem la quantitat a ingressar (segons Decret de 

preus 216,63€) mitjançant el “servicaixa” 

 

Mentre l’alumne es al banc revisem que tota la seva documentació estigui llesta i la 

deixem preparada per lliurar (revisem signatures, dates, segells...) 

Finalment, un cop l’alumne retorna del banc amb el pagament fet: 

1. L’alumne ens retorna el full comprovant de l’ingrés al servicaixa  o el de finestreta 

amb el segell del banc conforme ha fet el pagament, ens quedem el full que 

correspon al centre  i fem 1 fotocòpia la de l’interessat se la queda l’alumne: 

- Original pel centre: serà per la Unitat de Títols UPF 

- Original per l’interessat: li entregarem a l’alumne 

- Còpia : per l’ESIM 

 

2. Ens retorna la clau de la guixeta: li fem signar l’imprès conforme la retorna i 

guardem l’imprès i la clau al sobre 

3. Li lliurem la seva documentació: 

� Còpia de l’imprès de sol·licitud de títol  

� Comprovant original per a l’interessat conforme ha efectuat el pagament de La 

Caixa 

� Original del Resguard de títol, signat per la Cap de secretaria i amb segell de 

l’ESIM (La data de pagament dels drets d’expedició de títol és molt important 

que sigui la mateixa que apareix al full de pagament de La Caixa, és el dia en 

què es fa efectiu el pagament, independentment del dia en que portin el 

comprovant al centre) 

� 2 Originals del Certificat Acadèmic Oficial, signats per la Directora i la Cap 

d’estudis i amb segell de l’ESIM ( 1 en català i 1 en castellà) 

� Certificat acadèmic personal en anglès, signat per la Cap d’estudis i segellat 

(en el cas que l’hagi sol·licitat) 
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Informem a l’alumne que el títol oficial trigarà entre un any i mig i 2 anys aprox, i 
que des de la Unitat de Títols de la UPF o l’ESIM li enviaran una mail a la direcció 
que ha posat a la sol·licitud per passar a recollir-lo a la UPF directament (Edifici 
Jaume I Campus Ciutadella c/Ramon Trias Fargas 25-27, 08005 Barcelona Tel: 93 
542 20 00 centraleta) o a l’ESIM directament, a Doctor aiguader 80 3a planta 

 

 

SETEMBRE                                          TRÀMITS INTERNS SECRETARIA  

 

1. Revisar que cada carpeta d'expedient de sol·licitud de títol (sobres UPF) estigui 

correctament emplenat i amb els documents requerits signats i segellats 

 

2. En aquests moments cada expedient ha de contenir: 

- Fotocòpia del DNI/ NIE o passaport vigent de l’alumne 

- Fotocopia del carnet vigent de família nombrosa (si s’escau)  

- Original i còpia de l’imprès de sol·licitud de títol 

- Rebuts de pagament del certificat acadèmic oficial (còpies blanca, blava i 

groga) 

- 1 Certificat Acadèmic Oficial en CAT signat per Lola i Núria i segellat (Original) 

- Resguard de títol (2 còpies) 

- Original i còpia del full de pagament de les taxes de títol 

- Full de devolució de guixeta emplenat i signat (si és el cas) amb la 

corresponent clau 

 

3. Comprovem que totes les claus retornades funcionen correctament i que no hi ha 

res a la guixeta, per poder donar la clau a un alumne nou. La tornem a guardar a 

l’armariet de les claus. Actualitzem l’excel de guixetes per mantenir el control de les 

claus alliberades 

 

4. Emplenem les Certificacions Acadèmiques Oficials per cada alumne mitjançant una 

correspondència amb l’excel que vam utilitzar per a fer els resguards de títol 

(plantilla a la carpeta títols, revisem les dades) 
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5. Fem les còpies que ens falten per a poder arxivar la documentació i enviar els 

expedients a la UPF: 

Fem còpia de: 

- Els DNI dels alumnes per a tenir una còpia actualitzada al seu expedient (si 

no la havíem fet ja en el moment de rebre la doc) 

- Totes les sol·licituds de títol 

- Tots els resguards de títol 

- Tots els Certificats Acadèmics Oficials  

- Totes les Certificacions Acadèmiques Oficials 

 

6. Actualitzem el nou estat de la sol·licitud al programa de GA com a SOL·LICITAT i la 

data de sol·licitud i el número de resguard 

 

7. Treure els expedients dels alumnes titulats de l’arxiu actiu i passar-los al passiu, un 

cop guardada la seva documentació de títol a cada carpeta 

 

ARXIU DE LA DOCUMENTACIÓ A SECRETARIA: 

 

- La còpia de l’imprès de sol·licitud de títol, s’arxiva a la carpeta de sol·licituds de 

títol GRAU per ordre de nº de registre 

- La còpia del resguard de títol, s’arxiva al carpesà de resguards de títol GRAU 

per ordre de núm. de resguard 

- Còpia del Certificat acadèmic Oficial, s’arxiva a l’expedient de l’alumne 

- Resguards de pagament de Certificació de l’expedient acadèmic:  

- Copies blanca i groga grapades a la còpia del Certificat Acadèmic 

Oficial de notes s’arxiva a l’expedient de l’alumne  

- La còpia blava al carpesà marró (a sota el taulell de finestreta) 

- Fotocòpia del Full comprovant del pagament s’arxiva a l’expedient de l’alumne, 

grapat amb els altres docs 

- Còpia de la Certificació Acadèmica oficial, s’arxiva a l’expedient de l’alumne, 

grapat amb els altres docs  

- Fotocopia de imprès de sol·licitud de títol i del resguard de títol, s’arxiva a 

l’expedient de l’alumne, grapat amb els altres docs  
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ENVIAMENT DELS EXPEDIENTS A LA UPF: 

 

Cada expedient de titulat a enviar a la UPF constarà dels documents següents: 

 

- Original de l’imprès de sol·licitud de títol 

- Fotocòpia del DNI/ NIE o passaport vigent  

- Fotocòpia del títol de Família nombrosa vigent, si s’escau 

- Fotocòpia del resguard de títol  

- Certificació Acadèmica Oficial original 

- Certificat Acadèmic Oficial de notes original signat i segellat 

- Original del Full comprovant del pagament de les taxes  de “La Caixa” 

 

També cal enviar una carta dirigida a Jordi Orgillés de la Unitat de Títols de la UPF 

amb un llistat nominal amb registre de sortida i segell amb la relació d’expedients que 

s’envien (ens quedem fotocòpia del llistat i guardem còpia escanejada a la carpeta de 

títols del curs a l’espai comú) 

 

 

 

OCTUBRE                  INTRODUCCIÓ DE SOL·LICITUDS  DE TÍTOL A TIS 

 

Un cop acabada la tramitació de l’expedient físic de sol·licitud de títol de l’alumne, 

l’últim pas de la sol·licitud de títol és la introducció de la sol·licitud de títol al Ministeri a 

l’aplicatiu TIS 
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Seguim el manual de TIS per a introduir les sol·licituds, tenint en compte que ara hi 

haurà 2 titulacions per escollir: grau i diplomatura (veure manual actualitzat a grau per 

a instruccions) i si hi ha cap incidència li comuniquem al Jordi Orgillés mitjançant mail. 

IMPORTANT: fer pauses en la introducció de dades al TIS per tal d’evitar errors. 

Revisar molt bé les dades, sobretot el nom i cognoms exactament igual que al DNI i 

les dates de finalització d’estudis i de sol·licitud i pagament de títol 

 

CONSULTES SOBRE SI EL TITOL DIPLOMATURA UPF ESTÀ LLEST PER 

RECOLLIR: 

Per a consultes que us puguin arribar respecte de persones que encara no tenen el 
seu títol i no han rebut cap correu electrònic per recollir-lo, el millor seria que ens 
enviïn un correu electrònic a l'adreça titols@upf.edu i nosaltres els hi confirmarem si 
poden ja passar a recollir-los (Jordi Orgillés dixit) 

 

IDIOMA DEL CERTIFICATS ACADEMICS DE NOTES: 

Segons conversa telefònica amb Jordi Orgillés de la UPF, estem obligats a emetre els 

certificats només en llengües oficials, castellà i català, per tant no en anglès, a la 

pagina web del Ministeri hi ha direccions de traductors jurats que poden fer la traducció 

si l’alumne la necessita per anar a treballar fora d’Espanya. 

 

SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL: 

El preu de la tramitació del SET ja va inclòs en la taxa oficial d’expedició del títol. No el 

donarem de manera habitual encara als titulats que acaben, ja que falta preparar el 

programa de GA. Des de la UPF ens enviaran el model que estan fent servir per 

diplomatura i tota la normativa pel de grau. És molt extens. 

 

PÈRDUA DEL RESGUARD DE SOL·LICITUD DE TÍTOL ABANS DE REBRE EL 

TITOL OFICIAL: 

Si l’alumne perd el seu resguard de títol abans de rebre el seu títol oficial i ens demana 

una còpia, el que haurem de fer és tramitar un Certificat Substitutori del títol, amb el 
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Jordi Orgillés de la UPF, enviar-li un mail sol·licitant-lo i adjuntar els docs de tràmit de 

títol de l’alumne escanejats. 

La doc a adjuntar és la següent: 

- DNI de l’alumne 

- Sol·licitud de títol 

- Resguard de títol 

- Resguard de pagament de les taxes oficials 

- Certificat acadèmic oficial 

- Certificació acadèmica oficial 

Un cop el tingui signat pel rector ens avisarà perquè el José passi a recollir-lo i 

l’entreguem a l’alumne. Aquest certificat no té cap cost addicional per l’alumne 

(confirmat per Jordi Orgillés), ja que li fem abonar el SET però no li entreguem. 

Aquest certificat substitutori és el mateix que li podem donar a un alumne que vol 

marxar a treballar fora d’Espanya però encara no té el títol original i no li accepten el 

resguard de títol com a document vàlid, el procediment a seguir per la tramitació és el 

mateix. 

 

EMISSIÓ DE CERTIFICAT ACADEMIC OFICIAL FORA DEL TRAMIT DE TITOL: 

Un certificat acadèmic oficial dins del tràmit de títol sempre va lligat a la numeració del 

rebut del certificat, però si un alumne demana un certificat oficial de notes fora 

d’aquest tràmit no es necessari indicar la numeració (confirmat per Jordi Orgillés UPF), 

per tant deixarem en blanc l’espai per la numeració del certificat i no utilitzarem el bloc 

de rebuts en aquest cas.   

 

PASSAT UN ANY I MIG      ENTRADA DE TITOLS I LLIURAMENT  

 

Al cap d’un any i mig aprox rebrem els títols originals per al seu lliurament als alumnes 

de Grau. 
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1. Comprovar que la relació de títols que ens envien des de la UPF coincideix 
amb els títols rebuts 

 

2. Entrar els títols al llibre de registre de títols. Cal emplenar les dades de cada 
títol: dades alumne, dades títol, etc 

 

3. Preparar cada títol per a poder lliurar-lo a l’alumne: 
- Posar segell de títol a la part de darrera del títol 
- Emplenar les dades de full i nº de registre on apareix al llibre de títols 
- Signatura de la Directora 
- Segell de l’escola 

 

4. Modificar estat de títol al programa de GA com a EXPEDIT i la data d’expedició 
i el número del registre nacional i el numero de registre de la universitat 
 

5. Enviar avís als alumnes al mail de notificació que van posar a la sol·licitud de 
títol indicant-los que ja poden passar a buscar el seu títol (carta també?) 

 

LLIURAMENT DE TITOL A L’ALUMNE 

 

ATENCIÓ: Si no pot venir ell mateix a recollir el seu títol només el pot recollir algú 

autoritzat amb un poder notarial 

 

1. L’alumne ve a finestreta s’identifica amb el seu DNI i entrega el seu resguard 

de títol original (si no el porta o l’ha perdut li fem emplenar una sol·licitud 

indicant que recull el seu títol universitari sense el corresponent resguard) 

2. Anem a buscar el seu títol i comprovem amb l’alumne que les dades siguin 

correctes 

3. Li donem el llibre de registre de títols obert per la seva pàgina i l’alumne signa i 

posa la data conforme el recull 

4. Li donem també la copia blanca que acompanya el títol original, la signa i posa 

la data de recollida (aquesta còpia ens la quedem nosaltres, la grapem al 

resguard que ens ha entregat l’alumne i anirà arxivat al seu expedient)   
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5. Canviem l’estat de sol·licitud del títol a GA com a  ENTREGAT i la data 

d’entrega 

6. Lliurem el títol original a l’alumne 

 

 


