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1

1 Marc Normatiu
La Normativa per a l’assignació de places de mobilitat per a l’estudiantat de Grau i Màster de
l’ESEIAAT estableix els requisits i criteris de reconeixement dels estudis cursats en mobilitat
ordinària per Graus i Màsters.
Aquesta normativa no recull la darrera actualització del programa Erasmus+ 2021-202 en relació
a les mobilitats vinculades als Programes Intensius Combinats (BIP) que requereixen de
reconeixement acadèmic per als estudiants participants.

2 Programes Intensius Combinats (BIP)
Els Programes Intensius Combinats o Blended Intensive Programmes (BIP) són uns projectes
en educació superior promoguts al programa Erasmus + 2021-2027 de la Comissió Europea al
programa KA131 que consisteixen en les següents característiques:
a. Són programes breus i intensius que utilitzen formes innovadores d’aprenentatge i
ensenyament, incloent l’ús de la cooperació en línia.
b. Tenen com a objectiu arribar a tot tipus d’estudiants de tots els àmbits, camps d’estudi i
cicles, habilitant formats de mobilitat nous i més flexibles, que combinen la mobilitat física
amb una part virtual.
c. Durant aquests programes intensius mixtos, grups d’estudiants o personal realitzaran
una mobilitat física de curta durada a l’estranger, combinada amb una component virtual
obligatòria que faciliti l’intercanvi d’aprenentatge col·laboratiu en línia i el treball en equip.
d. Tenen reconeixement acadèmic.

2.1

Requeriments dels programes BIP

Els requeriments mínims per a poder dur a terme un projecte BIP són:
a. Participació d’un mínim de 3 institucions d’educació superior que hagin obtingut una
Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE), procedents de 3 països diferents del
programa.
b. Participació d’un mínim 15 persones.
c. Reconeixement mínim de 3 ECTS concedits als estudiants que participin i finalitzin el BIP
de forma satisfactòria.
d. Mobilitat física d’entre 5 i 30 dies.
e. Component d’aprenentatge internacional en línia col·laboratiu obligatori (abans, durant
i/o després de la mobilitat física), inclòs en el programa.

2.2

Requisits de participació d’estudiants

La UPC participarà en convocatòries BIP proposades per universitats de l’Espai Europeu i en
proposarà de pròpies. En aquest sentit, els requisits de participació d’estudiants són:
a. Poden participar en els BIP els estudiants regulars matriculats en estudis oficials de la
UPC.
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b. Els estudiants de la UPC no poden fer de manera simultània una estada de llarga durada
(estudis o pràctiques) i un BIP.
c. És imprescindible la signatura de l’acord d’aprenentatge (Learning Agreement) i de
l’acord financer.
d. Es requerirà una assegurança de viatge pels participants a través dels mecanismes que
articula el Gabinet de Relacions Internacionals.

2.3

Reconeixement

El reconeixement acadèmic dels BIP s’establirà de la següent forma:
a. La càrrega lectiva mínima d’un BIP equival a 3 ECTS.
b. El reconeixement dels corresponents ECTS de l’activitat BIP per part de la UPC
s’atorgarà en cas de superar la nota mínima establerta en el BIP corresponent.
c. El reconeixement a la UPC serà en forma d’assignatures optatives BIP per Graus i
optatives BIP per Màsters.
d. En cas de realitzar un BIP no es podrà optar a crèdits de mobilitat d’activitats
universitàries en els Graus.
e. És imprescindible presentar el certificat d’estada, de notes i fer l’enquesta final per obtenir
el reconeixement acadèmic.

3 Disposició final
Aquesta normativa d’avaluació entrarà en vigor el curs 2021-2022.

