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Normativa per al reconeixement d’ECTS als
estudis de grau per activitats del bloc cultural
pròpies de l’ESEIAAT.

1 Antecedents
La UPC fixa la possibilitat de reconeixement d'un màxim de 6 ECTS optatius per activitats
universitàries culturals, d’idiomes, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de
cooperació.
Aquestes activitats s’hauran de fer simultàniament als estudis i el reconeixement se sol·licitarà
en l’última matrícula del grau, mentre quedin crèdits optatius a cursar i el nombre d’ECTS per
acabar no sigui superior a 30.
La UPC ha aprovat un mapa d’itineraris de les activitats susceptibles de ser reconegudes, amb
les seves equivalències en crèdits ECTS, definint la unitat responsable de cadascuna
d’aquestes activitats. Una part de les activitats incloses al bloc cultural té com a unitat
responsable el propi centre.
L’objectiu d’aquest reglament és definir i regular les activitats del bloc cultural que poden ser
reconegudes per l’ESEIAAT.

2 Activitats amb reconeixement de crèdits optatius als estudis
de grau de l’ESEIAAT
Les activitats objecte de reconeixement de crèdits optatius són:

2.1

Colla Castellera Bergants Campus de Terrassa

Per aconseguir ECTS a través d’aquest concepte cal que els estudiants del Campus de
Terrassa que estiguin inscrits en aquesta agrupació hagin participat com a mínim a un 80%
dels entrenaments i les actuacions.
Si es compleixen els requisits s’atorgarà 1 ECTS per quadrimestre.

2.2

Ciència i tecnologia: participació en concursos o premis d’interès
acadèmic

Per aconseguir ECTS a través d’aquest concepte cal que l’estudiant del centre hagi quedat
finalista o guanyador en un concurs o premi relacionat amb els estudis cursats amb una obra
pròpia o compartida. També es reconeixerà en aquest apartat haver estat seleccionat per
formar part d’una exposició.
El criteri general és atorgar 2 ECTS per l’activitat. Excepcionalment es pot arribar a atorgar un
màxim de 3 ECTS.
Per a tramitar la petició de reconeixement, l’estudiant haurà de lliurar a la secretaria acadèmica
del centre el certificat del resultat i un resum de l’obra presentada. Aquest resum podrà ser un
enllaç WEB a l’adreça del concurs on aparegui la seva contribució, un dossier o altres.
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2.3

Ciència i tecnologia: activitats d’interès cultural o acadèmic

Estan inclosos dins d’aquest criteri tot tipus de cursos i activitats que, organitzats o encarregats
des de l’escola o els departaments, comptin amb una aprovació específica per part del centre.
Aquesta activitat ha de tenir associat un pla acadèmic i un professor que se’n responsabilitzi i
acrediti el nombre d’hores de dedicació.
Els crèdits optatius atorgats pels cursos i activitats són funció del nombre d’hores de dedicació
presencial, segons el següent barem:
-

1 ECTS per com a mínim 16 hores acreditades de dedicació

-

2 ECTS per com a mínim 46 hores acreditades de dedicació

-

3 ECTS per com a mínim 76 hores acreditades de dedicació

-

4 ECTS per com a mínim 106 hores acreditades de dedicació

-

5 ECTS per com a mínim 136 hores acreditades de dedicació

-

6 ECTS per com a mínim 166 hores acreditades de dedicació

A l’annex 1 es mostra el llistat de les activitats dintre d’aquest apartat que actualment compten
amb l’aprovació específica per part del centre.

2.4

Ciència i tecnologia: preparació, coordinació,
desenvolupament de projectes d’especial interès

elaboració

i

Estan inclosos dins d’aquest criteri tot tipus de projectes i altres activitats que, organitzades pel
centre, departament o estudiants, tinguin un especial interès per l’ESEIAAT i n’hagin rebut
l’aprovació específica.
Aquesta activitat ha de tenir associat un pla acadèmic i un responsable de la participació de
l’estudiant en el projecte que acreditarà el nombre d’hores de dedicació al projecte o activitat.
El criteri general és atorgar 1 ECTS per cada 30 hores de participació amb un màxim de 3
ECTS per quadrimestre.
A l’annex 2 es mostra el llistat de les activitats dintre d’aquest apartat que actualment compten
amb l’aprovació del centre.

