Modificació de normativa complementària ETSAV a les normes que regulen
l’admissió d’estudiants procedents d’altres centres universitaris al títol oficial
de Grau en Estudis d’Arquitectura (pla 2014)
Trasllat d’expedients ( Acord CA‐12/2017)

Acord CA‐ /2018 de la Comissió Acadèmica pel qual s’aprova la modificació de la
normativa complementària que regula l’admissió d’estudiants procedents d’altres
centre universitaris al Grau en Estudis d’Arquitectura (pla 2014), de l’ETSAV ( Acord CA‐
12/2017).
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0.

Preàmbul
Aquesta normativa complementa allò que estableix la Normativa Acadèmica
d’Estudis de Grau i Màster de la UPC pel que fa l’admissió dels estudiants que
accedeixen per canvi d’universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols i
estrangers, amb l’objecte d’homogeneïtzar el perfil acadèmic a la resta dels
estudiants de l’ETSAV.

1.

Àmbit d’aplicació
Es poden acollir a aquesta tipologia d’accés els estudiants que estiguin en una de
les situacions següents:
A) Estudiants que cursen el Grau en Estudis d’Arquitectura o el seu
equivalent a universitats espanyoles i volen continuar‐los a l’ETSAV.
B) Estudiants que cursen altres estudis de grau i volen canviar al Grau en
Estudis d’Arquitectura a l’ETSAV.
Requisits per a les dues situacions anteriors:





Estar en condicions de reconèixer un mínim de 30 crèdits
corresponents a assignatures obligatòries en el pla d’estudis de Grau
en Estudis d’Arquitectura. En cap cas es reconeix el treball Fi de Grau
No els queda per cursar únicament el TFG.
Que un cop realitzat el reconeixement, els resti per superar com a
mínim 60 ECTS dels estudis als quals volen accedir.

C) Estudiants que hagin cursat, parcialment o totalment, estudis
d’Arquitectura o equivalents a centres universitaris estrangers.
Requisits:





Estar en condicions de reconèixer un mínim de 30 ECTS
corresponents a assignatures obligatòries en el pla d’estudis de
Grau en Estudis d’Arquitectura. En cap cas es reconeix el treball Fi
de Grau.
Acreditar documentalment l’obtenció del certificat nivell B2 en
llengua catalana o castellana, excepte aquells que provinguin de
països en els quals una d’aquestes dues llengües sigui oficial.
Que un cop realitzat el reconeixement, els resti per superar com a
mínim 60 ECTS dels estudis als quals volen accedir.
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2 . Procediment i calendari


S’oferiran 10 places en total per a totes les tipologies d’accés, sempre i quan la
notificació que es faci a la programació universitària no estableixi un nombre
diferent.
 Els interessats podran presentar les seves sol∙licituds a la data establerta en el
calendari acadèmic de l’ETSAV.
 Al llarg del mes d’octubre la comissió permanent del Centre resoldrà l’assignació
de places en funció dels criteris de selecció establerts .
 L’ETSAV formalitzarà les propostes de convalidació dels expedients del estudiants
seleccionats per tal que aquests puguin iniciar els seus estudis el quadrimestre de
primavera.
 El estudiants que no es matriculin en la data prevista i que no hagin presentat
justificació perdran automàticament la plaça assignada.

3 . Documentació que han de presentar els estudiants provinents d’altres
universitats de l’Estat
a. Imprès de sol∙licitud
b. Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport.
c. Certificació de la nota final d’accés a la Universitat (o fotocòpia compulsada).
d. Certificació acadèmica personal (o fotocòpia compulsada). A efectes del
càlcul de la nota de l’expedient, únicament es tindrà en compte la
certificació acadèmica aportada durant el termini de presentació de
sol∙licituds. Si l’estudiant és admès i es produeix algun canvi en la certificació
es podrà aportar de nou per ser inclosa en l’estudi de reconeixement de
crèdits.
e. Quadre resum de la totalitat del pla o plans d'estudis que l'estudiant hagi
cursat, segellat/s pel centre d’origen.
f. Programa de les assignatures aprovades pel sol∙licitant i segellades pel
centre d’origen. En els programes ha de haver‐hi indicació de:
Títol del programa docent
Objectius i continguts
Bibliografia
g. Recomanable: documentació gràfica dels projectes i treballs realitzats format
DIN A3 (Portafoli)
Els documents b,c,d,e i f han de ser oficials ( original o còpia compulsada) i segellats
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per la universitat que correspongui.

4. Documentació que han de presentar els estudiants provinents de centres
estrangers
a. Imprès de sol∙licitud
b. Fotocòpia compulsada del NIE, passaport o qualsevol document
acreditatiu . En el cas de ciutadans espanyols, fotocòpia compulsada del
DNI o del passaport.
c. Certificat acadèmic oficial acreditatiu.
d. Certificació de la nota mitjana dels estudis o final de carrera.
e. Pla d’estudis o quadre de matèries, expedit o publicat pel centre
corresponent, indicant els crèdits corresponents a cada assignatura o
unitat de mesura equivalent.
f. Escala de qualificacions del sistema d’avaluació, indicant la nota mínima
que correspon a aprovat.
g. Programes de les assignatures cursades per l’estudiant segellades pel
centre d’origen. En els programes ha d’haver‐hi indicació de:
i. Títol del programa docent
ii. Objectius i continguts
iii. Bibliografia
h. Documentació gràfica dels projectes i treballs realitzats format DIN A‐3
(Portafoli) segellada per la Universitat d’origen.
i.

Certificat nivell B2 en llengua catalana o castellana, si escau.

Els documents b,c,d, e i f han de ser oficials, originals i expedits per les autoritats
competents i han d’estar legalitzats per via diplomàtica.
Per a més informació sobre la legalització de documents cal adreçar‐se a:
http://www.upc.edu/sga/ca/expedient/LegalitzacioDocuments/LegalitzacioTraduc
cioDocumentsEstrangers

5.

Criteris de selecció
Les places s’assignaran per ordre segons els resultats obtinguts pels candidats en
base als següents paràmetres:
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5.1. Per estudiants provinents d’altres universitats de l’Estat (A i B)
5.1.1.

Que la qualificació obtinguda a les PAU sigui igual o superior a la nota
d’accés a l’ETSAV (febrer fins al curs 2017‐18 i setembre a partir de 2018‐
19) del mateix any en què la van obtenir. (paràmetre eliminatori)

5.1.2.

El valor del rendiment acadèmic, en quant a la durada, dels estudis
d’origen (CA/n) ha de ser igual o superior a H, d’acord amb els següents
paràmetres (eliminatori):

Ca:
total dels crèdits aprovats
n:
diferència entre l’any de la primera matrícula i el de la darrera
H:
el 70% (42 ECTS) dels crèdits teòrics d’un any acadèmic en els
estudis de l’ETSAV (60).
Per al càlcul no es tindran en compte les assignatures adaptades ni les
convalidades.
5.1.3. Quan els sol∙licitants provinguin de les branques d’Enginyeria i
Arquitectura, el portafoli orientarà sobre les seves experteses. (paràmetre
prioritari)
Les sol∙licituds s’ordenaran d’acord amb la puntuació obtinguda al punt 5.1.2.,
considerant si és el cas, el portafoli.

5.2. Per als estudiants provinents d’altres universitats estrangeres (C)
Els criteris d’ordenació seran eliminatoris, prioritzant:
5.2.1. Qualificació obtinguda en la valoració de la documentació gràfica aportada
per l’estudiant que acrediti els mèrits acadèmics. La valoració es realitzarà
per un tribunal i es quantificarà entre 0 i 10. El tribunal estarà format pel
Cap d’Estudis del Centre i dos caps de secció departamental o professors en
qui deleguin. La qualificació mínima per ser considerat és un 5.
5.2.2. Nota mitjana ponderada dels estudis o final de carrera
5.2.3. Valoració del coneixement de la llengua català i/o castellà superior al B2.
Les sol∙licituds s’ordenaran d’acord amb la puntuació obtinguda al punt 5.2.1 i al
punt 5.2.2, considerant si és el cas, el punt 5.2.3.
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6.

Reclamacions contra les resolucions del director del centre docent
En cas de desacord, qualsevol reclamació contra les resolucions emeses pel director
del centre s’han d’adreçar al rector, mitjançant un recurs, en el termini d’un mes a
partir del dia següent de la recepció de la notificació.
ANNEX
Notes PAU – CFGS
Febrer
PAU
2010‐11
2011‐12
2012‐13
2013‐14
2014‐15
2015‐16
2016‐17
2017‐18

8,94
7,74
6,98
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Setembre
2018‐19
8,2
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