Aprovació de les normes que regulen l’admissió d’estudiants procedents d’altres
centres universitaris al títol oficial de Grau en Estudis d’Arquitectura (pla 2014),
impartit per l’ETS d’Arquitectura del Vallès
Any acadèmic 2015-2016

Acord núm. 11 de la Comissió Acadèmica pel qual s’aproven les normes que regulen
l’admissió d’estudiants procedents d’altres centre universitaris al títol oficial de Grau en
Estudis d’Arquitectura (pla 2014), impartit per l’ETSAV per a l’any acadèmic 2015-2016

Secretari
Data: 17.06.2015

NORMES QUE REGULEN L’ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS PROCEDENTS D’ALTRES CENTRES
UNIVERSITARIS AL TÍTOL OFICIAL DE
GRAU EN ESTUDIS D’ARQUITECTURA (PLA 2014) IMPARTITS PER L’ETSAV
ANY ACADÈMIC 2015-2016

Aquesta normativa estableix els criteris per determinar 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 estigui en una de les
situacions següents, d’acord amb la Normativa Acadèmica d’Estudis de Grau de la UPC
(NAEG):
•
•
•

•
•

Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los en un altre
centre o una altra universitat.
Estudiants que cursen uns estudis de grau i volen canviar a uns altres
estudis de grau en un altre centre o una altra universitat.
Estudiants que cursen estudis d’acord amb ordenacions universitàries
anteriors (diplomatures universitàries, arquitectura tècnica, enginyeries
tècniques, llicenciats, arquitectura o enginyeria) i volen accedir a un estudi
de grau en un altre centre o una altra universitat. Se n’exclou les
adaptacions per extinció del pla d’estudis al grau que el substitueix.
Estudiants que han cursat estudis de plans d’estudis ja extingits sense
haver-los finalitzat i volen accedir a un estudi de grau dins el mateix
centre, en un altre centre o en una altra universitat.
Estudiants que hagin cursat, parcialment o totalment, estudis
d’Arquitectura o equivalents a centres universitaris estrangers.

2.Requisits per a sol·licitar l’admissió als estudis
2. A. Estudiants de centres universitaris espanyols que vulguin accedir al
títol oficial de Grau en Estudis d’Arquitectura
1. Haver obtingut una nota d’accés igual o superior a la nota de tall dels estudis
als quals es vol ser admès per aquesta via, en el curs acadèmic en el qual es va
accedir a la universitat (a l’efecte de la nota de tall es té en compte l’estudi que
s’extingeix per la implantació del nou grau) (veure annex 1).
Si després de l’aplicació d’aquest criteri no es cobrissin les places ofertades
(veure punt 3. Grup A), la Comissió Permanent del centre podria aplicar també
el següent:
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o

Haver obtingut una nota d’accés a la universitat igual o superior a la
nota de tall dels estudis als quals vol ser admès per aquesta via, en
el curs acadèmic anterior al qual es vol accedir (si és necessari, a
l’efecte de la nota de tall es té en compte l’estudi que s’extingeix per
la implantació del grau).

2. Reconèixer un mínim de 30 ECTS, corresponents a assignatures obligatòries, en
el pla d’estudis conduent al títol oficial de Grau en Estudis d’Arquitectura. En
cap cas no es reconeix el treball fi de grau.
3. No estar afectat per les normes de permanència als estudis d’origen, si aquests
s’han cursat a la UPC.
Si no reuneixen aquests requisits s’ha d’obtenir plaça pel procés de preinscripció.
No poden ser admesos mitjançant aquesta via els estudiants que estiguin en alguna de
les situacions següents:
1. Estudiants procedents d’altres universitats o que cursen estudis d’acord amb
ordenacions universitàries anteriors als quals, un cop realitzat el
reconeixement, els resta per superar menys de 60 ECTS dels estudis al quals
volen accedir.
2. Estudiantes i estudiants que cursen estudis de Grau a la UPC als quals els resta
per superar únicament el treball fi de grau en els estudis d’origen.
Aquestes restriccions no s’apliquen als estudiants que han cursat un pla d’estudis a la
UPC que ja està extingit i no l’han finalitzat.
2. B. Estudiants que han iniciat estudis d’Arquitectura o equivalents en
centres universitaris estrangers i volen accedir al títol oficial de Grau en
Estudis d’arquitectura
Poden sol·licitar l’admissió sempre que reuneixin els requisits següents:
-

Poder 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 el certificat nivell B2 en llengua catalana i/o castellana.
2. C. Estudiants titulats en universitats estrangeres i que volen accedir al títol
oficial de Grau en Estudis d’Arquitectura:

Poden sol·licitar l’admissió sempre que reuneixin els requisits següents:
-

No haver sol·licitat la homologació del títol al Ministeri d’Educació (RD
285/2004).
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-

Poder reconèixer un mínim de 30 ECTS corresponents a assignatures
obligatòries en el pla d’estudis del títol oficial de Grau en Estudis
d’Arquitectura.

-

Acreditar el certificat nivell B2 en llengua catalana i/o castellana.

3.Oferta de places
S’ofereixen un total de 10 places.
4.Termini de presentació de sol·licituds i documentació justificativa
Les persones interessades podran presentar les sol·licituds corresponents únicament
del 1 al 10 de juliol (ambdós inclosos) a la Secretaria de l’ETSAV, acompanyades de la
documentació que correspongui.
La documentació justificativa caldrà presentar-la abans del 18 de desembre de 2015.
Documentació que han de presentar els estudiants provinents d’altres universitats de
l’Estat
•

Imprès de sol·licitud

•

Fotocòpia compulsada del DNI o del passaport.

•

Certificació de la nota final d’accés a la Universitat (o fotocòpia compulsada).

•

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.

•

Quadre resum de la totalitat del pla o plans d'estudis que l'estudiant hagi
cursat.

•

Programa de les assignatures aprovades pel sol·licitant. En els programes ha de
haver-hi indicació de:
Títol del programa docent
Objectius i continguts
Bibliografia
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Documentació que han de presentar els estudiants provinents de centres estrangers
a) Imprès de sol·licitud
b) Fotocòpia compulsada del document que acrediti la seva nacionalitat
(passaport), expedit per les autoritats competents del país d’origen o de
procedència o per les autoritats espanyoles competents en matèria
d’estrangeria. En el cas de ciutadans espanyols, fotocòpia compulsada del DNI.
c)

Certificat acadèmic oficial acreditatiu.

d) Pla d’estudis o quadre de matèries, expedit o publicat pel centre corresponent.
e) Programes de les assignatures cursades per l’estudiant. En els programes ha
d’haver-hi indicació de:
- Títol del programa docent
- Objectius i continguts
- Bibliografia
f) Documentació gràfica dels projectes i treballs realitzats format DIN A-3
segellada per la Universitat d’origen.
g) Informació acadèmica, d’acord amb el formulari estandarditzat ETSAV.
h) Document “Equivalència de notes” emès per l’ANECA.
Vegeu annex 3 sobre legalització dels documents expedits a l’estranger.
5.Criteris de selecció i ordenació de les sol·licituds
 Per als estudiants provinents d’altres universitats de l’Estat
Els criteris de selecció seran, per prioritat:
1. La qualificació obtinguda a les PAU (per els estudiants que van realitzar les PAU
amb anterioritat a l’any acadèmic 1994-95, se’ls tindrà en compte la nota de
tall de 1994-95).
2. Els estudis universitaris anteriors pertanyin a la branca d’Enginyeria i
Arquitectura.
3. El valor del rendiment acadèmic en els estudis d’origen ha de ser igual o
superior a H, d’acord amb la següent fórmula:
(Ca/n) ≥H
Ca: total dels crèdits aprovats
n: diferència entre l’any de la primera matrícula i el de la darrera
H: Superar el 70% de crèdits teòrics d’un any acadèmic en els estudis de l’ETSAV.
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No es tindran en compte les assignatures adaptades ni les convalidades.
 Per als estudiants provinents d’altres universitats estrangeres
Els criteris d’ordenació seran, per prioritat:
a) 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
del que formarà part el Cap d’Estudis del Centre i els caps de les seccions
departamentals corresponents.
b) Rendiment acadèmic (NE), en base a la següent fórmula:
∑ (Ca*Qa)
NE= ---------------Cs
Ca: Crèdits de cada assignatura aprovada
Qa: Qualificació obtinguda a cada assignatura aprovada
Cs: Total de crèdits aprovats
a) Valoració del coneixement de la llengua català i/o castellà.
6.Procediment i calendari
Al llarg del mes d’octubre la Comissió Permanent de l’ETSAV, en base a l’ordre de
prioritats establert, proposarà al director de l’escola l’assignació de places entre els
candidats seleccionats i es comunicarà als sol·licitants el resultat d’aquesta assignació.
Durant el mes de desembre, l’ETSAV formalitzarà les propostes
reconeixement/convalidació dels expedients dels estudiants seleccionats.
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7.Criteris de reconeixement/convalidació
Quan la titulació a la qual es vol accedir pertany a la mateixa branca de coneixement,
seran objecte de reconeixement al menys 36 ECTS corresponents a matèries de
formació bàsica de la branca esmentada.
També són objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en la resta de matèries de
formació bàsica que pertanyen a la branca de coneixement del títol del qual es vol
accedir.
Es podrà reconèixer la resta de crèdits tenint en compte l’adequació entre les
competències i els coneixements associats a la resta de matèries o ensenyaments
cursats per l’estudiant o bé associats a un prèvia experiència professional, i els
previstos en el pla d’estudis o bé que tenen caràcter transversal.
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8.Incorporació als estudis regulars de l’ETSAV
Els estudiants provinent de qualsevol de les modalitats d’accés a l’ETSAV previstes en
aquesta normativa s’incorporaran als estudis regulars de l’ETSAV ( Grau en Estudis
d’Arquitectura) a l’inici del quadrimestre de primavera (febrer 2016) de l’any
acadèmic 2015-2016.
9.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 1
Notes PAU – CFGS

1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15

Febrer
PAU
6,49
6,50
6,65
6,45
6,44
6,50
6,44
6,28
6,33
6,54
6,59
6,78
6,91
7,01
6,95
6,70
8,94
7,74
6,98
5,00
5,00

CFGS

6,11
7,52
8,30
7,83

ANNEX 2
Ponderació dels expedients acadèmics
A l’efecte de la ponderació de l’expedient, no es comptabilitzen els crèdits sense
qualificació.
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El resultat s’expressa en l’escala 0–10 i en l’escala 0–4, segons la taula d’equivalències
següent:
Suspens: 0 punts
Aprovat/apte: 1 punt
Notable: 2 punts
Excel·lent: 3 punts
Matrícula d’honor: 4 punts
Reconeguda/convalidada: punts corresponents en funció de la qualificació obtinguda
en els estudis cursats prèviament, excepte en el cas de les convalidacions procedents
de cicles formatius de grau superior o reconeixements per experiència laboral i
professional o d’assignatures cursades en ensenyaments universitaris no oficials (títols
propis).
Si a l’expedient de la persona interessada no consta la totalitat de les qualificacions
segons l’escala 0-10 i és necessari per a la ponderació de l’expedient i el càlcul de la
qualificació global, o inclou qualificacions a partir d’expedients on no consta la
qualificació numèrica (convalidacions o adaptacions), s’aplica la taula d’equivalències
següent:
Suspens: 2,5
Aprovat: 5,5
Notable: 7,5
Excel·lent: 9
Matrícula d’honor: 10
En el cas de les qualificacions corresponents al sistema ECTS, les equivalències que s’hi
ha d’aplicar són les següents:
A:
9,5
B:
8,5
C:
7,5
D:
6,5
E:
5,5
F:
4
ANNEX 3
Legalització dels documents expedits a l’estranger
El procés de legalització de la documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud de
reconeixement o transferència segueix diferents vies, segons el país d’origen.
No s’exigeix cap tipus de legalització per als documents expedits per estats membres
de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu. En la resta
de casos, els documents expedits a l’estranger s’han de legalitzar d’acord amb les
condicions següents:
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Per als documents expedits en països que han subscrit el CONVENI DE L’HAIA, de 5
d’octubre de 1961, és suficient la legalització única o “postil·la” emesa per les
autoritats competents del país.
Els documents expedits en països que han subscrit el CONVENI ANDRES BELLO s’han de
legalitzar per via diplomàtica. Per a això, s’han de presentar a:
•
•
•

Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis i en el
ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir els documents.
Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país que expedeix els
documents.

Quan el país també és signant del Conveni de l’Haia, es pot seguir el procediment
establert per a aquest conveni, que és més senzill.
Els documents expedits a la resta de països: s’han de legalitzar per via diplomàtica. Per
fer aquest tràmit s’han de presentar a:
-

Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis i en el
ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir els documents esmentats.
Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país que expedeix els
documents.

Si els documents han estat expedits per les autoritats diplomàtiques o consulars
d’altres països a Espanya, també s’han de legalitzar al Ministeri d’Afers Exteriors
espanyol.
Traducció dels documents expedits a l’estranger
L’article 36.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que la
llengua dels procediments tramitats per l'Administració general de l'Estat és el castellà
o la llengua cooficial en la comunitat autònoma.
Com a conseqüència, les normes reguladores d’aquests procediments exigeixen que
els documents expedits a l’estranger vagin acompanyats de la traducció oficial al
castellà o al català.
La traducció oficial es pot fer:
 Mitjançant un traductor jurat o traductora jurada, que ha de tenir l’autorització
corresponent o ha d’estar inscrit a Espanya.
 Mitjançant qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a
l’estranger.
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 Mitjançant la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual
té la ciutadania la persona que fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el
document.
 Mitjançant traductor oficial a l’estranger, la signatura del qual estigui
degudament legalitzada.
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