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RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER ACTIVITATS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA ETSAV 

ANTECEDENTS: 
 
En els estudis oficials de la UPC es poden reconèixer crèdits a partir d'activitats 
(acadèmiques o no) que són computats per a l'obtenció d'un títol oficial. Aquest 
reconeixement implica una equivalència pel que fa a competències específiques i/o 
transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant. 

Poden ser objecte de reconeixement com a crèdits: 

1) Les assignatures o crèdits cursats en estudis universitaris.  

2) L’experiència laboral i professional acreditada sempre que aquesta experiència estigui 
relacionada amb les competències inherents al títol esmentat. L’experiència laboral i 
professional es reconeix contra el concepte de pràctiques externes. 

3) Activitats d'extensió universitària. 
Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i 
de cooperació d'acord amb l’article 46.2.i de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, fins a un màxim de 6 ECTS, segons el que estableix l’article 
12.8 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol. 

4) La formació assolida durant les estades en altres universitats o empreses (formació 
en el marc de la mobilitat). 

5) La formació de nivell superior assolida en cicles formatius de grau superior o altres 
ensenyaments equivalents, sempre que la Universitat hagi establert un marc que en 
concreti les condicions, d’acord amb el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, 
sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior. 

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA: 
 
- NAGRAMA, Punt 4 
- Acord núm. CG/2019/04/11 del Consell de Govern pel qual s’aproven les activitats objecte de 
reconeixement als estudis de grau 

 

 
 

https://www.upc.edu/sga/ca/expedient/ReconCredits/CreditsxEstudis
https://www.upc.edu/sga/ca/expedient/ReconCredits/CreditsxExperiencia
https://www.upc.edu/sga/ca/expedient/ReconCredits/CreditsxActivitatsExtUniv
http://www.upc.edu/ca/graus/acces-i-admissio/vies-dacces/cfgs
https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-matricula/reconeixement-de-credits/9-5_activitats-objecte-de-reconeixement-als-estudis-de-grau.pdf
https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-matricula/reconeixement-de-credits/9-5_activitats-objecte-de-reconeixement-als-estudis-de-grau.pdf
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PROPOSTA: 

En relació a les activitats d’extensió universitària, a més de les especificades en l’acord 
del Consell de Govern, l’ETSAV proposa el reconeixement de crèdits optatius per les 
activitats següents: 

 

ACTIVITATS 
ETSAV 

 ECTS Certificació Sol·licitud 

     
Formació 
complementària 
en eines 
informàtiques 
per a 
l’arquitectura 

a.- Cursos CCLAIA  0,5, 1, 2, 3 o 4 
 

Llistat 
organitzador 

Introducció 
d’ofici per 
part del 
centre 

c.- Cursos 
organitzats per 
altres entitats 

0,5, 1, 2, 3 o 4 CCLAIA revisa i 
certifica 

Si 

     
Activitats 
d’interès en 
arquitectura 
(cursos, 
workshops, 
conferències, 
visites, tallers, 
etc) 

a.- Barcelona 48 
hours OpenHouse  

1 ECTS per any Llistat 
organitzador 

Introducció 
d’ofici per 
part del 
centre 

b.- Activitats 
organitzades per 
ETSAV o entitats 
amb les quals té 
col·laboració  

0,5, 1, 2, 3 o 4 Llistat 
organitzador 

Introducció 
d’ofici per 
part del 
centre 

c.- Activitats 
organitzades per 
externs  

0,5, 1, 2, 3 o 4 Cal presentar 
certificat amb 
descripció de 
l’activitat i 
durada.  

Si 

     
Participació en 
activitats de 
promoció, 
acollida i 
informació 

 0,5, 1, 2, 3 o 4 Cal presentar 
certificat amb 
descripció de 
l’activitat i 
durada. 

Si 

 

15 hores = 0,5 ECTS 
30 hores = 1 ECTS 
60 hores = 2 ECTS 
90 hores = 3 ECTS 
120 hores = 4 ECTS 
 


