Crèdits de lliure elecció: modalitats i procediment d’obtenció
Aprovat per la Junta d’Escola de 18 de desembre de 2006
0.

0. Marc legal
Normativa acadèmica general. Curs acadèmic 2007-2008 de la Universitat Politècnica de
Catalunya.

1.

Modalitats d’obtenció de crèdits de lliure elecció.
El pla d’estudis de l’ ETSAV té definits 37,5 crèdits de lliure elecció. Els estudiants poden
obtenir-los en les següents modalitats:

a)

Cursant assignatures de lliure elecció
1.
Assignatures de lliure elecció dins de l’oferta específica de lliure elecció de la
Universitat.
2.
Assignatures optatives de l'ETSAV cursades com a assignatures de lliure elecció.
3.
Per als estudiants que inicien els seus estudis a l’ETSAV, el curs d’introducció a la
carrera d’Arquitectura. En aquest cas, l’obtenció dels crèdits es realitzarà de la
mateixa manera que una assignatura de la carrera: avaluació i qualificació dins del
període lectiu previst a l’efecte. El reconeixement es farà efectiu quan l’estudiant
matriculi assignatures de segon cicle del pla d’estudis.

b)

Reconeixement de crèdits per estudis acadèmics reglats de nivell universitari
1.
Estudis universitaris no convalidables per crèdits troncals, obligatoris o optatius de
la carrera. La sol·licitud s’haurà de realitzar en el moment que l’estudiant demani la
convalidació general d’assignatures, quan accedeixi a l’ETSAV.
2.
Programes d’intercanvi.Es preveurà el reconeixement de crèdits de lliure elecció en
el cas de matrícula lligada a programes de mobilitat d’àmbit nacional o
internacional.

El responsable de l’atorgament d’aquests crèdits és el cap d’Estudis del Centre.
c)

Mitjançant el reconeixement d’activitats d’interès acadèmic no reglades a nivell universitari
1. Convenis de cooperació educativa.
2. Treballs acadèmics dirigits.
3. Coneixement d'idiomes estrangers.
4. Formació complementària no reglada a nivell universitari.
5. Activitat professional.
6. Viatges d’estudis.
7. Activitats esportives
8. Activitats de representació dels estudiants
9. Pràctiques com a becari

L’òrgan responsable de l’atorgament d’aquests crèdits és la Comissió de Lliure Elecció.
La tramitació i el reconeixement de crèdits, caldrà sol·licitar-la en el Servei d’Extensió Universitària.
En aquest cas, l’estudiant ha de presentar un formulari de sol·licitud que segons les modalitats,
caldrà presentar abans o després de l’activitat. Aquesta sol·licitud ha d’anar acompanyada de
documentació complementària, segons les diferents modalitats
La Comissió acceptarà les sol·licituds que compleixin els requisits establerts, sense que això impliqui
que els crèdits sol·licitats siguin finalment reconeguts.

Crèdits de lliure elecció: modalitats i procediment d’obtenció
Per a les modalitats següents:
• Convenis de cooperació educativa i pràctiques d’empresa
• Treballs acadèmics dirigits
• Activitat professional
• Viatges d’estudis
• Pràctiques com a becari
hi haurà un termini de 2 mesos per lliurar l’informe final de l’activitat realitzada a l’ETSAV, a partir de
la data de fi d’aquesta. El termini de dos mesos es comptarà data a data. Si en el mes de venciment
no hi ha dia equivalent a aquell en què comença el còmput, el termini acaba l’últim dia del mes.
L’estudiant pot presentar una instància d’al·legació adreçada al cap d’Estudis.
Les altres modalitats, excepte el coneixement d’idiomes estrangers i els estudis oficials de música,
s’hauran d’haver realitzat, com a màxim, a partir de l’inici dels estudis a l’ETSAV i dins del pla 93.
Avaluació i reconeixement dels crèdits. Comissió de Borsa de Treball i Crèdits de lliure Elecció.
L’aplicació dels mecanismes de reconeixement i avaluació de CLE és competència de la Comissió de
Borsa de Treball i de Crèdits de Lliure Elecció, que està formada per:
-

El director o persona en qui delegui, que la presideix.
El professor responsable de la Borsa de Treball.
Un professor de la Comissió Permanent.
L'administradora.
Un membre del PAS del Servei d’Extensió Universitària.
Un representant dels estudiants de 2n. cicle que en el moment d’actuació de la
Comissió no hagi sol·licitat reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Pel que fa a l’avaluació i reconeixement de crèdits sol·licitats segons la modalitat Convenis de
cooperació educativa, el professor responsable de Borsa de Treball revisarà els informes i les
avaluacions proposades pel tutor de l’estudiant. En cas de discrepància, la Comissió realitzarà
l’avaluació definitiva.
Pel que fa a l’avaluació i reconeixement de CLE segons la modalitat Treballs acadèmics dirigits i
Pràctiques com a becari, el professor tutor del treball lliurarà a la Comissió la qualificació proposada
de l’estudiant, que la sancionarà.
Pel que fa a l’avaluació i reconeixement de CLE segons les modalitats:
- Coneixement d’idiomes estrangers
- Formació complementària de qualsevol nivell, no reglada a nivell universitari
- Activitats esportives
- Activitats de representació d’estudiants
- Activitat professional
la Comissió avaluarà directament les sol·licituds.
En cas de discrepància amb el resultat de les avaluacions, l’estudiant pot presentar una instància
d’al·legació adreçada al director en un termini de set dies des de la publicació de les avaluacions, el
qual establirà el procediment de revisió de l’avaluació.
La documentació aportada pels estudiants, un cop realitzada l’avaluació per la Comissió, estarà a
disposició d’aquests durant un període de noranta dies al Servei d’Extensió Universitària.
Transcorregut aquest termini, s’entén que l’estudiant renuncia a recuperar-la.
La matriculació dels CLE reconeguts, ha de seguir els terminis indicats a cadascuna de les
modalitats.

Crèdits de lliure elecció: ALE
a.1. Assignatures de lliure elecció dins de l’oferta específica de lliure elecció de la Universitat
Definició
Assignatures específiques de lliure elecció
Assignatures troncals, obligatòries o optatives d’altres plans d’estudis
Assignatures de la Universitat de Barcelona
Assignatures d’altres institucions
Assignatures intercampus
Termini de presentació de la sol·licitud
Només cal matricular l’assignatura
Avaluació i qualificació
L’avaluació d'una assignatura de lliure elecció constitueix per sí mateixa una avaluació curricular.
Quan l'estudiant superi l'assignatura s'atorgarà la totalitat dels crèdits amb qualificació numèrica i
descriptiva.
Matrícula
Dins del període de matrícula establert a l’efecte.

Crèdits de lliure elecció: optatives ETSAV
a.2. Assignatures optatives de l'ETSAV cursades com a assignatures de lliure elecció
a.3. Curs d’introducció a l’Arquitectura.
Definició
Les assignatures optatives que imparteix l'Escola cada quadrimestre es podran cursar també com a
assignatures de lliure elecció sempre i quan es matriculin especificant-ho així.
Termini de presentació de la sol·licitud
Només cal matricular l’assignatura.
Avaluació i qualificació
L’avaluació d'una assignatura de lliure elecció constitueix per sí mateixa una avaluació curricular.
Quan l'estudiant superi l'assignatura s'atorgarà la totalitat dels crèdits amb qualificació numèrica i
descriptiva.
Els estudiants que matriculin el "Curs d'introducció a l'arquitectura" rebran la seva avaluació en acabar
aquest, i els crèdits de lliure elecció es reconeixeran automàticament, si ’escau, quan l’estudiant arribi al
2n. cicle dels estudis.
Matrícula
Dins del període de matrícula.

Crèdits de lliure elecció: estudis universitaris no convalidables per crèdits troncals, obligatoris i /o optatius
de la carrera
b.1. Reconeixement de crèdits per estudis acadèmics reglats de nivell universitari no convalidables per
assignatures de la carrera obligatòries i/o optatives de la carrera.
Definició
En cas de trasllat d’expedient o canvi de pla d’estudis es reconeixeran com a CLE els crèdits que
l’estudiant hagués obtingut en els estudis d’origen i que el centre no proposi convalidar-los per
assignatures del pla d’estudis.
Supòsits en què es pot sol·licitar
Haver realitzat estudis universitaris.
Termini de presentació de la sol·licitud
Conjuntament amb la sol·licitud general de convalidació d'assignatures. No cal omplir sol·licitud apart.
Documentació justificativa a aportar desprès de realitzar l’activitat
Certificat acadèmic oficial de qualificacions.
Equivalències
Es reconeixerà la totalitat dels crèdits de cada assignatura aprovada, amb l’equivalència de
10 hores = 1 crèdit.
Avaluació i qualificació
Es mantindrà la qualificació obtinguda en el centre on s’hagin realitzat els estudis, si és possible.
Matrícula
Conjuntament amb les assignatures convalidades.

Crèdits de lliure elecció: intercanvis
b.2. Reconeixement de crèdits per programes d'intercanvi
Definició
Es podran reconèixer crèdits per aquest concepte quan es realitzin estudis lligats a programes d'intercanvi
reconeguts oficialment per l'ETSAV (Erasmus, Sòcrates, universitats amb conveni bilateral amb l’ETSAV) i
no es convalidin per assignatures obligatòries i/o optatives de la carrera. En el cas d’altres programes no
reglats els crèdits obtinguts a la universitat de destí es computaran com a crèdits de lliure elecció, un cop
efectuada la conversió a crèdits ETSAV.
Supòsits en què es pot sol·licitar
Participar en un programa d’intercanvi.
Termini de presentació de la sol·licitud
Sempre abans de realitzar l’activitat, segons el formulari corresponent.
Documentació justificativa a aportar desprès de realitzar l'activitat
Certificat oficial de qualificacions, amb indicació de les equivalències. (S'aportarà la documentació
degudament traduïda o bé en francès o anglès).
Equivalències
Com a criteri general l’equivalència serà de 10 hores lectives= 1 crèdit.
Avaluació i qualificació
Es mantindrà l’equivalència de les qualificacions obtingudes en el centre de destí.
Matrícula
En període de matrícula de Qm. que es faci l’intercanvi. L’estudiant disposarà d’un mes des de l’inici de
curs a la universitat de destí per fer la proposta de convalidació. Un cop validada pel cap d’Estudis es
modificarà, si escau, la matrícula.
Observacions
En el cas que l'estudiant realitzi exclusivament aquesta activitat durant el període lectiu, el pre-compromís
establert tindrà tots els efectes de matrícula oficial. En aquest cas, s'hauran d'abonar prèviament les taxes
corresponents, i caldrà formalitzar la matrícula definitiva en acabar l’intercanvi.

Crèdits de lliure elecció: convenis de cooperació educativa
c.1. Reconeixement de crèdits per convenis de cooperació educativa
Definició
Es podran reconèixer crèdits per aquest supòsit quan es realitzin pràctiques en empreses en el marc dels
Convenis de cooperació educativa.
Supòsits en què es pot sol·licitar
Participants en convenis de cooperació educativa, segons el reglament de Borsa de Treball de l’ETSAV,
amb les condicions i limitacions del punt 5 de l’esmentat reglament.
Documentació justificativa a aportar abans de realitzar l'activitat
Segons punt 6 del Reglament de Borsa de Treball:
- Proposta de Conveni segons formulari.
- Sol·licitud de reconeixement de crèdits de lliure elecció.
- Pla de treball segons formulari.
- Resguard d’haver formalitzat l’ingrés a l’Escola de 14,7% d’overhead sobre la quantitat total de
remuneració estipulada en el Conveni.
- Assegurança d’accidents (per als estudiants de vint-i-vuit anys o més).
Documentació justificativa a aportar desprès de realitzar l'activitat
- Informe signat del tutor de l'empresa. S’ha d’adjuntar al dossier per a la Comissió de Borsa de
Treball i de Crèdits de Lliure Elecció de l’ETSAV. Aquest informe és condició indispensable per
avaluar a l’estudiant
- Informe signat de l’estudiant. Ha de consistir en un dossier enquadernat, format A4 d’un
màxim de 10 fulls signats pel tutor del treball.
L’informe ha de seguir un discurs coherent i clar; i no ha de ser una simple col·lecció de fotocòpies de
plànols,tot i que cal incloure diverses mostres del treball realitzat, si s’escau, com croquis, delineació,
fotografies, càlculs, etc.
No s’acceptarà informació en suport magnètic.
Hi haurà un termini de dos mesos per lliurar l’informe final de l’activitat realitzada a l’ETSAV, a partir de la
data de fi d’aquesta. El termini de dos mesos es comptarà data a data. Si en el mes de venciment no hi ha
dia equivalent a aquell en què comença el còmput, el termini acaba l’últim dia del mes.
L’estudiant pot presentar una instància d’al·legació adreçada al cap d’Estudis.
Equivalències
Com a criteri general s'estableix l'equivalència 30 hores de pràctiques= 1 crèdit. Es podrà obtenir un
màxim de 8 crèdits en un quadrimestre dins d’aquest apartat.
Avaluació i qualificació
L’avaluació es basarà en els informes del tutor i de l’estudiant. La Comissió decidirà l’avaluació definitiva,
previ informe del professor responsable de Borsa de Treball.
Quan l'estudiant sigui avaluat positivament es reconeixerà la totalitat dels crèdits i l'avaluació contindrà
qualificació numèrica i descriptiva.
En el cas de no ser avaluat positivament, no es reconeixerà cap crèdit.
Matrícula
A partir de la data següent a la publicació de la relació emesa per la Comissió.
Observacions
Als efectes de reconeixement de CLE no tindran validesa els Convenis de Cooperació Educativa entre
familiars de primer o segon grau.

Crèdits de lliure elecció: treballs acadèmics dirigits
c.2. Reconeixement de crèdits per treballs acadèmics dirigits
Definició
Es reconeixeran crèdits per aquest concepte als estudiants que realitzin un treball amb interès docent
tutelat per un professor de la UPC.
Supòsits en què es pot sol·licitar
Col·laborar en treballs de docència o recerca, a través d’una beca de la UPC o d’altres entitats, o dins d’un
conveni del CTT, o mitjançant proposta d’una secció Departamental de l’ETSAV avalada pel cap de Secció,
sempre que aquestes activitats es desenvolupin sota la tutela d’un professors de la UPC En el supòsit de
col·laboració en convenis CTT , el treball haurà de tenir una remuneració econòmica mínima equivalent a
beca, sinó haurà de quedar demostrat que es tracta d’un treball amb un interès acadèmic excepcional.
Termini de presentació de la sol·licitud
Sempre abans de realitzar l’activitat.
Documentació justificativa a aportar abans de realitzar l'activitat
Pla de treball segons formulari corresponent.
Documentació justificativa a aportar desprès de realitzar l'activitat
- Informe signat del professor tutor. Aquest informe contindrà la qualificació proposada a l’estudiant.
- Informe signat de l’estudiant. No cal documentació complementària
Hi haurà un termini de dos mesos per lliurar l’informe final de l’activitat realitzada a l’ETSAV, a partir de la
data de fi d’aquesta. El termini de dos mesos es comptarà data a data. Si en el mes de venciment no hi ha
dia equivalent a aquell en què comença el còmput, el termini acaba l’últim dia del mes.
L’estudiant pot presentar una instància d’al·legació adreçada al cap d’Estudis.

Equivalències
Segons es determini en el pre-compromís. Com a criteri general s'estableix l'equivalència 30 hores = 1
crèdit amb el màxim de 8 crèdits per quadrimestre.
Avaluació i qualificació
Quan l'estudiant sigui avaluat positivament es reconeixerà la totalitat dels crèdits i l'avaluació contindrà la
qualificació numèrica i descriptiva.
En el cas de no ser avaluat positivament, no es reconeixerà cap crèdit.
Matrícula
A partir de la data següent a la publicació de la relació emesa per la Comissió.
Observacions
Les ofertes de caire no remunerat per a elaborar treballs acadèmics, fetes per les Seccions
Departamentals, hauran de ser públiques, obertes a tots els estudiants i tramitades pel Servei d’Extensió
Universitària.

Crèdits de lliure elecció: idiomes
c.3. Reconeixement de crèdits per coneixement d'idiomes estrangers
(en aplicació dels criteris dels Programa de Formació en terceres Llengües, aprovat pel Consell
Interuniversitari de Catalunya el 6 de juny de 2001.
Definició
El Consell de Govern de la UPC de 25 de juliol de 2003 va acordar que, en aplicació del Programa de
Formació de Terceres Llengües aprovat pel Consell Interuniversitari de Catalunya el 6 de juny de 2001, el
nivell de coneixement en una tercera llengua que hauria d’acreditar-se per a obtenir un títol de primer cicle
correspondria a un nivell mínim de “B1.
Llindar” del Marc de referència de coneixement d’idiomes del Consell d’Europa, i el que hauria d’acreditar-se
per obtenir un títol de segon cicle correspondria a un nivell mínim de “B2.1.
Avançat” del Marc de referència de coneixement d’idiomes del Consell d’Europa.
Tot i que aquest nivell de coneixement no és obligatori per als estudiants, es considera prou important com
per incentivar el seu assoliment.
Per això, es reconeixeran crèdits de lliure elecció als estudiants segons el nivell de coneixements que
acreditin en idiomes estrangers, seguint el criteri dels nivells del Marc de referència de coneixement
d’idiomes del Consell d’Europa, segons la següent relació:
A.1. Inicial: No es reconeixerà cap crèdit.
A.2. Bàsic: es reconeixeran 3 crèdits de lliure elecció, aplicable a qualsevol idioma que no sigui el cursat per
l’estudiant durant l’educació secundària.
B.1. Llindar: es reconeixeran 7,5 crèdits de lliure elecció.
B.2.1. Avançat: es reconeixeran 10 crèdits de lliure elecció.
B.2.2. Avançat ( i superiors): es reconeixeran 12 crèdits de lliure elecció.
L’acreditació del nivell assolit en coneixements de terceres llengües per sol·licitar el reconeixement de crèdits
de lliure elecció, es pot obtenir a través de quatre vies:
1. Superar cursos a les Escoles d’Idiomes amb conveni amb la UPC
Procediment per formalitzar el reconeixement:El reconeixement de crèdits de lliure elecció, quan l’estudiant
realitzi un curs de formació en idiomes a les Escoles d’Idiomes amb conveni amb la UPC mentre realitza els
seus estudis universitaris, serà el corresponent al nivell assolit (avaluat positivament) segon el Marc de
referència de coneixement d’idiomes del Consell d’Europa.
Els estudiants que vulguin fer la sol·licitud de proposta de reconeixement de crèdits de lliure elecció per
aquest procediment hauran de:
Haver realitzat i superat com a mínim un curs de nivell A2, si no es tracta de l’idioma cursat durant els
estudis de secundària, o mínim de B1 en qualsevol idioma a les Escoles d’Idiomes amb conveni amb la
UPC mentre realitza el seus estudis universitaris.
Sol·licitar a la Secretaria de la seva Escola d’Idiomes el corresponent certificat amb la proposta de
reconeixement dels crèdits, adjuntant original i fotocòpia del DNI i del carnet d’estudiant de la UPC.
Un cop tramitada aquesta sol·licitud, es podrà recollir el certificat en el període de temps que indiqui la
Secretaria de l’Escola d’Idiomes i posteriorment formalitzar el reconeixement dels crèdits a la Secretaria de
l’Escola o Facultat corresponent, dintre dels períodes establerts.
2. Superar un curs al Servei d’idiomes d’una altra universitat
El reconeixement de crèdits de lliure elecció quan l’estudiant realitzi un curs de formació en idiomes en el
Servei d’Idiomes d’una altra universitat (amb la qual les Escoles d’Idiomes amb conveni amb la UPC tinguin
establert un conveni de reconeixement mutu de nivells) mentre realitza els seus estudis universitaris, serà el
corresponent al nivell assolit (avaluat positivament) segon el Marc de referència de coneixement d’idiomes
del Consell d’Europa.

Els estudiants que vulguin fer la sol·licitud de proposta de reconeixement de crèdits de lliure elecció per
aquest procediment hauran de:
Estar matriculats en el moment de fer la sol·licitud i/o haver finalitzat un curs de l’Escola o Servei d’Idiomes
de la universitat amb la qual les Escoles d’idiomes amb conveni amb la UPC tinguin acord de mutu
reconeixement, en qualsevol de les seves modalitats i en qualsevol dels seus idiomes.
Sol·licitar a la Secretaria de l’Escola d’Idiomes del seu Campus, Escola o Facultat un certificat amb la
proposta de reconeixement dels crèdits que els correspongui. Per tramitar aquesta sol·licitud caldrà
adjuntar original i fotocòpia del DNI i del carnet d’estudiant de la UPC, i un certificat original de l’Escola o
Servei d’Idiomes pertinent en el qual s’especifiquin les dades personals de l’estudiant, l’idioma cursat,
dates d’inici i final del curs, nivell, nombre d’hores realitzat i superació mitjançant la qualificació global final
obtinguda.
Un cop tramitada aquesta sol·licitud, es podrà recollir el certificat en el període de temps que indiqui la
Secretaria de l’Escola d’Idiomes i posteriorment formalitzar el reconeixement dels crèdits a la Secretaria de
l’Escola o Facultat corresponent, dintre dels períodes establerts.
3. Superar la prova específica per a l’obtenció del nivell de coneixement d’un idioma estranger
Procediment per formalitzar el reconeixement:
El reconeixement de crèdits de lliure elecció mitjançant la superació d’una prova de nivell serà de 7.5 crèdits
per al nivell B1, 10 crèdits per al nivell B2.1 i 12 crèdits per al nivell B2.2 i superiors.
El nivell B1 es considera llindar i equival a unes 360 hores d'aprenentatge. L'estudiant que l’acredita és
capaç d'utilitzar la llengua estrangera amb prou precisió i fluïdesa com per comunicar-se amb eficàcia en
qualsevol situació habitual de la vida quotidiana.
El nivell B2.1 és avançat, equival a unes 480 hores d'aprenentatge. La seva obtenció implica que l’estudiant
és capaç d'enfrontar-se amb qualsevol situació comunicativa utilitzant la llengua estrangera de manera
suficientment autònoma.
Les Escoles d’Idiomes amb conveni amb la UPC convocaran durant els mesos de desembre i maig de cada
curs una prova de nivell per a cada un dels idiomes que imparteixin.
Els estudiants que vulguin que els siguin reconeguts crèdits de lliure elecció per aquest procediment
hauran de:
Formalitzar la inscripció a aquestes proves a la Secretaria de l’Escola d’Idiomes del seu Campus, Escola o
Facultat, presentant original i fotocòpia del DNI i del carnet d’estudiant de la UPC i l’imprès d’inscripció, on
constaran les dades personals i acadèmiques de l’estudiant, així com l’idioma i nivell al que es presenta a
examen.
Abonar l’import corresponent als drets d’examen en el moment de formalitzar la inscripció.
Realitzar la prova a la qual s’hagin inscrit en el dia, hora i lloc indicats, prèvia presentació en el moment del
seu inici de l'original del DNI o carnet d’estudiant de la UPC i el resguard d’inscripció a l’examen.
Superar la prova realitzada.
Un cop fets els tràmits, es podrà recollir el certificat amb la proposta de reconeixement de crèdits en el
període de temps que indiqui la Secretaria de l’Escola d’Idiomes i posteriorment, formalitzar el reconeixement
dels crèdits a la Secretaria de l’Escola o Facultat corresponent, dintre dels períodes establert
El màxim global de crèdits reconeguts per coneixement d’un mateix idioma serà de 12

4. Obtenir un dels següents certificats d’idiomes o acreditar la superació del mínim d’hores lectives:
Centres, Cursos i Certificats
ANGLÈS, FRANCÈS, ALEMANY I ITALIÀ
Sol·licitud de reconeixement de crèdits per idiomes: es podrà acreditar qualsevol llengua a més de les quatre esmentades, sempre i quan s’hagi cursat en
algun dels centres inclosos a la taula o bé a un centre oficial.

Marc de Referència de
Coneixement d’Idiomes del
Consell d’Europa

Equivalència al nivell B2.2
Avançat (i superiors)

CENTRES

CURSOS I CERTIFICATS

Escoles Oficials d’Idiomes

Mínim equivalent a 600 h
lectives

Equivalència al nivell B2.1

Equivalència al nivell B.1
Llindar

Equivalència al nivell A.2
Bàsic

Mínim equivalent a 480 h
lectives

Mínim equivalent a 360 h
lectives

Mínim equivalent a 240 h
lectives

Mínim equivalent a 480 h
lectives

Mínim equivalent a 360 h
lectives

Mínim equivalent a 240 h
lectives

Mínim equivalent a 480 h
lectives

Mínim equivalent a 360 h
lectives

Mínim equivalent a 240 h
lectives

Mínim equivalent a 480 h
lectives

Mínim equivalent a 360 h
lectives

Mínim equivalent a 240 h
lectives

Acreditacions superiors
també vàlides
Escola d’Idiomes Moderns
de la UB

Mínim equivalent a 600 h
lectives
Acreditacions superiors
també vàlides

Servei d’Idiomes Moderns de Mínim equivalent a 600 h
la UAB
lectives
Acreditacions superiors
també vàlides
Escoles d’idiomes amb
conveni amb la UPC (Merit
School / Fiac)

Mínim equivalent a 600 h
lectives
Acreditacions superiors
també vàlides

Marc de Referència de
Coneixement d’Idiomes del
Consell d’Europa

Equivalència al nivell B2.2
Avançat (i superiors)

Equivalència al nivell B2.1

Equivalència al nivell B.1
Llindar

CERTIFICATS
Escoles Oficials d’Idiomes

Certificat d’Aptitud

Certificat Elemental

Escoles d’idiomes amb
conveni amb la UPC (Merit
School / Fiac)

Prova Específica Nivell
Avançat

Prova Específica Nivell
Avançat

University of Cambridge

Certificate in Advanced
English (CAE)

First Certificate in English
(FCE)

Acreditacions superiors
també vàlides:
Certificate of Proficiency in
English (CPE)
Ministère Français de
l’Éducation Nationale
(MFEN)

Diplôme d’Etudes de Langue
Française (DELF) 2n. grau

Alliance Française

Diplôme Superieur d'Études
Françaises (DS)

Diplôme d’Etudes de Langue
Française (DELF) 1r. grau

Acreditacions superiors
també vàlides:
Diplôme Aprofondi en
Langue Française
(DALF)

Acreditacions superiors
també vàlides:
Diplôme d'Études Françaises
(DHEF)

Diplôme de Langue
Française (DL)

Prova Específica Nivell
Llindar

Equivalència al nivell A.2
Bàsic

Goethe Institut (alemany)

Zentrale Oberstufenprüfung
(ZOP)

Zentrale Mittelstufenprüfung
(ZMP)

Acreditacions superiors
també vàlides:
Kleines Keutsches
Sprachdiplom (KDS)
Großes Deutsches
Sprachdiplom (GDS)
Universitá di Perugia (italià)

Certificato di Conoscenza
della Lingua Italiana (CELI) 4

Certificato di Conoscenza
della Lingua Italiana (CELI) 3

Acreditacions superiors
també vàlides:
Certificato di Conoscenza
della Lingua
Italiana (CELI) 5

Procediment per formalitzar el reconeixement:
Els estudiants que vulguin que els siguin reconeguts crèdits de lliure elecció per aquest procediment hauran d’adreçar-se directament a la Secretaria del seu centre
amb el certificat original, i formalitzar el reconeixement dels crèdits dintre dels períodes establerts.
Criteris generals:
· Només es podran reconèixer crèdits una vegada pel mateix curs o pel mateix nivell del mateix idioma.
· Correspon al Consell Acadèmic de Llengües de la UPC mantenir actualitzat aquest apartat de la Normativa acadèmica general. A aquest efecte, s’haurà de reunir
com a mínim una vegada a l’any, per tal de proposar, dintre del procés de revisió de la NAG, les modificacions pertinents.
· En tot cas, els crèdits que podrà obtenir un estudiant per qualsevol de les quatre modalitats descrites estaran subjectes al compliment dels següents punts:

a) Quan un estudiant ja ha obtingut crèdits de lliure elecció per la realització de cursos d’idiomes i posteriorment assoleix un nivell pel qual també es poden
reconèixer crèdits, el total de crèdits que li poden ser reconeguts globalment per les dues activitats serà igual al màxim d’ambdues xifres, és a dir, si els
crèdits corresponents al nivell són menys que els ja obtinguts pels cursos realitzats, a l’estudiant no se li reconeixerà cap crèdit més.
En el cas contrari, si el nombre de crèdits reconeguts pels cursos realitzats és inferior a l’establert pel nivell acreditat, a l’estudiant se li podrà reconèixer la
diferència.
b) En tot cas, el màxim global de crèdits reconeguts pel coneixement d’un mateix idioma serà de 12.

Crèdits de lliure elecció: altres estudis
c.4. Reconeixement de crèdits per formació complementària, no reglada a nivell universitari
Definició
Es reconeixeran crèdits de lliure elecció als estudiants que participin en les activitats incloses a l’oferta
general d’activitats de formació no reglada a nivell universitari de la universitat, i/o a les activitats incloses
a l’oferta de l’ETSAV, desenvolupades al llarg dels estudis universitaris, relacionades a continuació.
S’hauran d’haver realitzat, com a màxim, a partir de l’inici dels estudis a l’ETSAV i dins del pla 93, a
excepció dels estudis oficials de música que es poden haver realitzat abans de l’inici de la carrera:
Relació d’activitats
1. Workshops, congressos, conferències, tallers, jornades, i aquelles activitats de caracter
acadèmic que requereixin un esforç intel·lectual d’estudi, reflexió i anàlisi crítica. Aquestes
activitats hauran de ser avaluades i certificades per professors de la UPC.
2. Cursos de formació complementària de caracter tècnic com Autocad, Microstation, Archicad,
3Dstudio, Photoshop, WinEva, Allplan, i d’altres de característiques similars, degudament
certificats i avaluats. La seva organització i impartició haurà de ser a càrrec de centres
oficials o bé hauran de estar reconeguts per la Generalitat de Catalunya.
3. Cursos de formació complementària organitzats per entitats de prestigi reconegut, de caràcter
preferentment públic i sense ànim de lucre. El cost de l’activitat ha d’estar en consonància
amb aquest caràcter.
4. Altres cursos de formació complementària organitzats o reconeguts per la UPC.
5. Totes aquelles activitats que l’Escola consideri d’interès.

Termini de presentació de la sol·licitud
Després de realitzats els estudis.
Documentació justificativa a aportar desprès de realitzar l'activitat
Fotocòpia compulsada del títol o certificat acreditatiu d'assistència i aprofitament.
Equivalències
Com a criteri general, 30 hores = 1 crèdit. Si l’activitat està tutelada per la UPC la valoració serà d’un crèdit
per cada 20 hores. En cas de cursos organitzats o reconeguts per la UPC, el que s’estableixi prèviament en
l’oferta concreta. En ambdós casos el mínim de reconeixement de l’activitat serà de 0,5 crèdits.
Màxim de 8 crèdits per activitat realitzada.
En el cas de cursos universitaris, amb durada indicada en crèdits per la universitat que imparteix
l'ensenyament, es respectarà aquesta equivalència.
Per als estudis oficials de música en qualsevol de les seves especialitats es tindrà en compte la següent
equivalència:
- Pel grau elemental, es reconeixeran 3 crèdits.
- Pel grau mig, 6 crèdits.
- Pel títol de professor de música, 18 crèdits.
- Pel títol de professor superior de música, 37,5 crèdits.
En el cas de cursos per l’aprenentatge de programes informàtics, l’estudiant podrà reconèixer com a
màxim 16 crèdits per la totalitat de crèdits dels cursos realitzats per aquesta modalitat. Cada programa i
les seves actualitzacions (Autocad, 2,3...) tindran la consideració d’un sol programa i se’n podran
reconèixer com a màxim 8 crèdits.
Avaluació i qualificació
El resultat de l'avaluació, en el cas de que aquesta sigui positiva, indicarà el numero de crèdits reconeguts,
amb especificació de l'activitat realitzada. En cas que el resultat de l'avaluació sigui negativa, no es
reconeixerà cap crèdit.
Matrícula
A partir de la data següent a la publicació de la relació emesa per la Comissió.

Crèdits de lliure elecció: activitat professional
c.5. Reconeixement de crèdits per activitat professional
Definició
Es podran reconèixer crèdits per aquest concepte quan es realitzin treballs relacionats amb la pràctica
professional de l'arquitectura (tallers d’estiu o similars, concursos per a estudiants, contractes en el marc
de la legislació laboral vigent, activitats IAESTE, camps de treball).
Supòsits en què es pot sol·licitar
Els indicats a dalt.
Termini de presentació de la sol·licitud
Sempre abans de realitzar l'activitat, segons formulari corresponent,
d’arquitectura.

a excepció dels concursos

Documentació justificativa a aportar abans de realitzar l'activitat
Contracte laboral: proposta de contracte i pla de treball, segons formulari corresponent. Tallers d’estiu o
similars, camps de treball: Programa de l'activitat.
Activitats IAESTE: Concessió de la beca corresponent.
Concursos: anunci públic de la convocatòria
Documentació justificativa a aportar desprès de realitzar l'activitat
Contracte laboral:
- Informe signat del tutor de l’empresa
- Informe signat de l’estudiant: ha de consistir en un dossier enquadernat, format DIN A4, d’un màxim de
10 fulls, essent el primer full el formulari corresponent. L’informe ha de seguir un discurs coherent i clar; i
no ha de ser una simple col·lecció de fotocòpies de plànols -tot i que cal incloure diverses mostres del
treball realitzat, si s’escau, com croquis, delineació, fotografies, càlculs, etc.No s’acceptarà informació en suport magnètic.
Tallers d’estiu o similars, camps de treball, activitats IAESTE: Certificat d'assistència i aprofitament.
Concursos per a estudiants:
- Informe de l’estudiant: ha de consistir en un dossier enquadernat, format DIN A4, d’un màxim de 10 fulls,
essent el primer full el formulari corresponent.
L’informe ha de seguir un discurs coherent i clar; i no ha de ser una simple col·lecció de fotocòpies de
plànols -tot i que cal incloure diverses mostres del treball realitzat, si s’escau, com croquis, delineació,
fotografies, càlculs, etc.No s’acceptarà informació en suport magnètic.
Hi haurà un termini de dos mesos per lliurar l’informe final de l’activitat realitzada a l’ETSAV, a partir de la
data de fi d’aquesta. El termini de dos mesos es comptarà data a data. Si en el mes de venciment no hi ha
dia equivalent a aquell en què comença el còmput, el termini acaba l’últim dia del mes.
L’estudiant pot presentar una instància d’al·legació adreçada al cap d’Estudis.
Equivalències
Com a criteri general, 30 hores = 1 crèdit.
Els concursos tindran un reconeixement màxim de 3 crèdits.
Es podran obtenir un màxim de 8 crèdits en un qm. dins d’aquest apartat.
Avaluació i qualificació
En el cas de contracte laboral, la Comissió decidirà l’avaluació, previ informe del professor responsable de
Borsa de Treball. En els altres casos, l’avaluació serà fet directament per la Comissió.
Quan l'estudiant sigui avaluat positivament es reconeixerà la totalitat dels crèdits i l'avaluació contindrà
qualificació numèrica i descriptiva (si és possible).
En el cas de no ser avaluat positivament, no es reconeixerà cap crèdit.
En cap cas s’admetrà la possibilitat de completar el treball ni aportar més dades a posteriori.

Matrícula
A partir de la data següent a la publicació de la relació emesa per la Comissió.
Observacions
La presentació a concursos d'arquitectura es podrà reconèixer com a CLE, sempre que aquesta activitat no
sigui directament avaluable en cap assignatura de la carrera matriculada per l'estudiant.
L'activitat professional emparada en contracte laboral es regirà per la Normativa de Borsa de treball
establerta a l'ETSAV. Als efectes del reconeixement de CLE no tindran validesa contractes laborals entre
familiars de primer o segon grau.

Crèdits de lliure elecció: viatges d’estudis
c.6. Reconeixement de crèdits per viatges d’estudis
Definició
Es podran reconèixer crèdits per aquest concepte quan es realitzin viatges d’estudis en el període no lectiu
entre els quadrimestres de tardor i primavera de cada any acadèmic, tutoritzats per un professor ordinari
de l’ETSAV, oberts a tots els estudiants i sempre que no tingui reconeixement directe en l’avaluació de les
assignatures de la carrera ni s’hagin cursat com a ALES ofertades per altres centres i/o universitats.
Supòsits en què es pot sol·licitar
Els indicats a dalt.
Termini de presentació de la sol·licitud
Sempre abans del viatge i de forma individual, segons formulari corresponent.
Documentació justificativa a aportar abans de realitzar l'activitat
Pla del viatge (equivalent a Pla de treball), a omplir pel professor ordinari corresponent
Documentació justificativa a aportar desprès de realitzar l'activitat
- Informe signat del professor, que pot ser únic per a tots els estudiants que sol·licitin reconeixement de
crèdits per l’activitat, segons formulari corresponent. No hi ha d’haver avaluació numèrica.
- Informe signat de l’estudiant: ha de consistir en un dossier enquadernat, format DIN A4, d’un màxim de
10 fulls, essent el primer full el formulari corresponent. L’informe ha de seguir un discurs coherent i clar; i
no ha de ser una simple col·lecció de fotos.
No s’acceptarà informació en suport magnètic.
Hi haurà un termini de dos mesos per lliurar l’informe final de l’activitat realitzada a l’ETSAV, a partir de la
data de fi d’aquesta. El termini de dos mesos es comptarà data a data. Si en el mes de venciment no hi ha
dia equivalent a aquell en què comença el còmput, el termini acaba l’últim dia del mes.
L’estudiant pot presentar una instància d’al·legació adreçada al cap d’Estudis.
Equivalències
3 dies de viatge a temps complet = 1 crèdit.
Una setmana de viatge a temps complet = 2 crèdits.
Es podran obtenir un màxim de 2 crèdits per viatge realitzat.
Avaluació i qualificació
El resultat de l'avaluació, en el cas que aquesta sigui positiva, indicarà el número de crèdits reconeguts,
amb especificació de l'activitat realitzada. En cas que el resultat de l'avaluació sigui negativa, no es
reconeixerà cap crèdit.
Matrícula
A partir de la data següent a la publicació de la relació emesa per la Comissió.
Observacions
Els viatges d’estudis han de ser realitzats en el període no lectiu entre els quadrimestres de tardor i
primavera de cada any acadèmic, i no han de formar part de l’activitat reglada de les assignatures del Pla
d’Estudis.

Crèdits de lliure elecció: activitats esportives
c.7. Reconeixement de crèdits per la realització d’activitats esportives
Definició
Es podran reconèixer crèdits per l’organització i participació en activitats de caràcter esportiu que siguin
organitzades per la mateixa universitat o bé en les quals la participació tingui caràcter representatiu i
institucional de la universitat.
Supòsits en què es pot sol·licitar
Per la seva petició serà imprescindible adjuntar el reconeixement per part del servei d’esports de l’ETSAV o
de l’UNIVERS una quantificació del número de crèdits reconeguts.
Els determinarà la pròpia Escola i la Universitat per les activitats esportives que consideri d’ interès. En
aquest últim cas, la Comissió de Convalidacions de la UPC indicarà els crèdits reconeguts.

Crèdits de lliure elecció: activitats de representació dels estudiants
c.8. Reconeixement de crèdits per activitats de representació dels estudiants
Definició i supòsits en què es pot sol·licitar
Es podran reconèixer crèdits per aquest concepte per les següents activitats de representació dels
estudiants següents:
Claustre General
Junta de Govern, Consell social i comissions
Consell d’Estudiants
Òrgans de Govern de centres docents
Òrgans de Govern de departament
Delegació d’estudiants
Comissions horitzontals

1,5 crèdits per 2 anys
3,5 crèdits per any
Màxim 7 crèdits per tot el període
3,5 crèdits per any
3,5 crèdits per any
Fins a 1,5 crèdits per Qm. en funció de la memòria
presentada fins a un màxim de 7 crèdits.
Màxim 1,5 crèdits per tot el període

Documentació justificativa a aportar desprès de realitzar l'activitat
Certificat acreditatiu del responsable d’acreditar la participació: Secretari General, Comissió Permanent del
consell d’Estudiants, secretari de centre o departament, Comissió Permanent de la delegació o
responsable de les comissions horitzontals.
Equivalències
1 crèdit reconegut equival a 30 hores de dedicació real. El còmput de crèdits es farà en unitats de 0,5
Matrícula
A partir de la data següent a la publicació de la relació emesa per la Comissió.
Observacions
Aquests crèdits es poden acumular fins a un màxim de 15.

Crèdits de lliure elecció: activitats de representació dels estudiants
c.9. Reconeixement de crèdits per pràctiques com a becari
Definició i supòsits en què es pot sol·licitar
a. Es reconeixeran crèdits de lliure elecció als estudiants que participin en les beques de
col·laboració i ajuts en treballs a la UPC de reconegut interès acadèmic, en el marc que per aquest
tipus de beca estableix la Universitat.
b. Es reconeixeran crèdits de lliure elecció als estudiants que participin en les beques de
col·laboració de reconegut interès acadèmic.

Documentació justificativa a aportar abans de realitzar l'activitat
Sol·licitud de reconeixement de crèdits de lliure elecció (segons model establert).
Pla de treball del responsable i tutor de la tasca que ha de desenvolupar l’estudiant/a.
Còpia de l’imprès IP (informe proposta de nomenament de becari/becària), signat pel responsable de la
beca.
Documentació justificativa a aportar després de realitzar l'activitat
Informe signat del tutor, on s’expliqui la tasca realitzada per l’estudiant i el grau de satisfacció.
Informe signat de l’estudiant on expliqui els coneixements nous adquirits amb la realització de la feina i
l’experiència laboral que ha suposat per a ell.
Equivalències
1 crèdit reconegut equival a 30 hores treballades, amb un màxim de 8 crèdits per quadrimestre per
aquest concepte.
Avaluació i qualificació
L’avaluació es basarà en els informes del tutor i de l’estudiant.
Quan l’estudiant sigui avaluat positivament es reconeixerà la totalitat dels crèdits i l’avaluació contindrà
qualificació numèrica i descriptiva.
En el cas de no ser avaluat positivament, no es reconeixerà cap crèdit.
matrícula
a partir de la data següent a la publicació de la relació emesa per la comissió.

