NORMATIVA PER A L’OBTENCIO DE CRÈDITS OPTATIUS DEL GRAU HABILITANT A L’ETSAV
Modalitats i procediment d’obtenció
(Aprovada a la Comissió Acadèmica de 18‐7‐13)

El Grau Habilitant del Pla 2010 disposa d’un total de 30 crèdits ECTS d’optativitat. Els estudiants
poden obtenir‐los, en haver iniciat el quadrimestre 7 fins el quadrimestre 10, en les dues modalitats
següents:

MODALITATS DE CURSAR ELS CRÈDITS OPTATIUS AL GRAU D'ARQUITECTURA ( ETSAV)
100% CRÈDITS CURSANT ASSIGNATURES OPTATIVES ( 30 ects)

1.

2.

20% RECONEIXEMENT CRÈDITS ( 6 ects)

80%

CRÈDITS ASSIGNATURES OPTATIVES( 24 ects)

16,6% RECONEIXEMENT CRÈDITS ( 5 ects)

83,4% CRÈDITS ASSIGNATURES OPTATIVES ( 25 ects)

13,3% RECONEIXEMENT CRÈDITS ( 4 ects)

86,7% CRÈDITS ASSIGNATURES OPTATIVES ( 26 ects)

10% RECONEIXEMENT CRÈDITS ( 3 ects)

90%

CRÈDITS ASSIGNATURES OPTATIVES( 27 ects)

6,6% RECONEIXEMENT CRÈDITS ( 2 ects)

93,4% CRÈDITS ASSIGNATURES OPTATIVES ( 28 ects)

3,3% RECONEIXEMENT CRÈDITS ( 1 ects)

96,7% CRÈDITS ASSIGNATURES OPTATIVES( 29 ects)

Un 100% del total dels crèdits optatius, cursant assignatures optatives :
1.

Dins de l’oferta específica d’assignatures optatives de l’ETSAV, aprovades per
la Comissió Acadèmica i que es descriuen a la guia docent.

2.

Amb el “Curs d’Introducció” al Grau d’Arquitectura (és una assignatura
optativa), per als estudiants que inicien els seus estudis a l’ETSAV. La formalització es
farà efectiva ( quan l’estudiant ho sol∙liciti)* a partir del moment de cursar el 7è
quadrimestre de la carrera.

3.

Seguint “Pràctiques externes curriculars” (consta com assignatura optativa), amb 6
ECTS en un únic conveni. És possible utilitzar un 10% del temps com a elaboració
memòria i conclusions pràctica.
Dins d’aquesta modalitat es podran incloure les pràctiques realitzades en
mobilitat a l’estranger en el programa “Erasmus Trainning”.

Entre un 100 i un 80% del total dels crèdits optatius, cursant assignatures optatives i entre
un 0 i un 20% mitjançant el reconeixent de crèdits, en les modalitats descrites en la
Normativa de Reconeixement de les activitats esportives, culturals, de representació
estudiantil, solidàries i de cooperació als plans d’estudis de Grau de la UPC , aprovada pel
Consell de Govern de 5‐
11‐2011 (annex 1): http://www.upc.edu/sga/normatives/normatives‐academiques‐
de‐la‐upc/estudis‐de‐grau

Blocs
1.

Cultural

2.

Esportiu

3.

Solidaritat

4.

Cooperació

5.

Representació de l’estudiantat

6.

Mobilitat

Cada Bloc indica els número d’hores, els crèdits ECTS, l’organització, a qui s’adreça i la unitat
responsable de la certificació de l’activitat.
L’ETSAV és responsable de la certificació de la representació dels estudiants en òrgans de
govern, de la mobilitat dels estudiants, així com de la proposta d’activitats pròpies a reconèixer
dins de l’itinerari “Programa Cultural” apartat, “Ciència i Tecnologia “, com per exemple les dues
donades d’alta:
“Tallers i Workshops d’interès per l’Arquitectura”
“Visites, Cursos i Conferències d’interès per l’Arquitectura “.
En aquests supòsits l’ETSAV especificarà en cada cas el nombre d’ECTS que es reconeixerien,
així com el límit màxim (4 ects )i l’òrgan responsable de la certificació i reconeixement de
l’activitat.
Una dedicació mínima de 0,5 ECTS no tindrà reconeixement per sí sola. Es podran proposar
activitats que reconeguin 0,5 ECTS ( equivalent a 15 hores) sempre i quan s’acumulin a d’altres
activitats del mateix bloc, realitzades per tal d’assolir crèdits sencers.

Procediment a seguir per al reconeixement d’activitats
Les activitats descrites anteriorment podran ser realitzades per l’estudiantat al llarg de tot el seu
període acadèmic.
Les activitats competència de l’ETSAV han de ser aprovades per una Comissió ad hoc, presidida pel Cap
d’Estudis o Secretari del centre.
Aquestes activitats seran introduïdes en el sistema PRISMA per part de la unitat responsable (ETSAV,
servei d’esports, etc.) qui s’encarregarà de que la informació sobre els estudiants que l’han realitzat
aparegui a e‐secretaria. Es podrà comprovar la informació dins de l’apartat “Reconeixement d’activitats
“ del menú de l’esquerra del sistema.
Al darrer quadrimestre dels estudis de grau, es podrà sol∙licitar el reconeixement dins del lloc indicat a
l’apartat anterior. No caldrà aportat cap certificació si l’activitat s’ha documentat prèviament davant els
diferents responsables de l’activitat.
Un cop sol∙licitat el reconeixement, l’imprès de pagament es trobarà a e‐secretaria
“impresos i pagaments “ i fins a la seva liquidació no serà efectiu el reconeixement.
(*) tot I aprovat per la Comissió Acadèmica, la nova normativa de la UPC indica que la formalització sera
automàtica en el moment de cursar el Quadrimestre 7 de la Carrera.

