RECONEIXEMENT ACADÈMIC PER ACTIVITATS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
EN EL GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA PROPOSADES PER LA FIB
Document aprovat per la Comissió Permanent de la FIB a Juliol 2013, que incorpora una
modificació aprovada pel SGA-UPC el Juliol de 2014 i una altra aprovada per la Comissió
Permanent del 17 de juliol de 2015
_____________________________________________________________________________
La Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau de la UPC estableix la possibilitat de reconèixer
acadèmicament com a crèdits optatius dins del pla d’estudis de grau determinades activitats.
Entre aquestes es troben les activitats universitàries culturals, esportives, de representació
estudiantil, solidàries i de cooperació, d’acord al que estableix l’article 46.2.i de la Llei Orgànica
d’Universitats. El màxim de crèdits obtinguts per aquesta mena d’activitats és 6.
El marc que regula el reconeixement d’aquests crèdits a la UPC és l’Acord núm. 143/2011 del
Consell de Govern, posteriorment modificat per l’Acord núm. 171/2012 del Consell de Govern.
La Comissió Permanent de la FIB d’abril de 2013, atesa la capacitat dels centres docents per
proposar activitats d’extensió universitària amb reconeixement, va aprovar tot un seguit
d’activitats susceptibles de reconeixement de crèdits optatius al grau d’Enginyeria Informàtica
per.
Tenint en compte que tant l’Acord núm. 143/2011 com l’Acord núm. 171/2012 estableixen la
possibilitat de revisar i introduir canvis en la relació d’aquestes activitats, canvis que hauran
d’ésser aprovats pel Consell de Govern, s’ha modificat la composició de la llista d’activitats pel
que fa al Bloc Cultural, itinerari Ciència i Tecnologia (oferta centre) atès que s’han eliminat, a
petició del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC i per indicació del Vicerector de Docència i
Estudiantat, les activitats que fins ara figuraven al Bloc de Representació de l’estudiantat
quedant, a partir d’ara, recollides al Bloc Cultural, itinerari Ciència i Tecnologia (oferta centre),
Activitat específica 2.
Com a resultat de les modificacions esmentades i de les activitats que es realitzen actualment,
la llista d’activitats específiques proposades per la FIB que permeten obtenir crèdits optatius al
GEI de la FIB, el bloc i itinerari al que pertanyen i el nombre de crèdits que es poden reconèixer,
es relaciona a continuació:
BLOC: Cultural
Itinerari: Programa Cultural 1
Programa/Activitat: Ciència i Tecnologia (oferta centres)
Unitat Responsable: Centre (pot proposar un màxim de 3 activitats d’aquest programa)
Límit d’ECTS de l’itinerari al grau: 6 ECTS
•

•

Activitat específica 1: Finalització amb èxit de programes formatius específics
organitzats o validats per la FIB (Seminaris d’Empresa, Programa Talent,
Emprenedoria FIB- Esade, ...)
Crèdits per activitat específica 1: El nombre de crèdits reconeguts dependrà de la
durada del programa. A tall d’exemple, pels programes esmentats el reconeixement
serà:
- Seminaris d’Empresa: 1 ECTS per seguiment de dos seminaris.
- Programa Talent: 2 ECTS per curs acadèmic.
- Emprenedoria FIB-Esade: 2 ECTS.

•

•

Activitat específica 2: Participació activa en activitats de suport acadèmic i en
l’organització d’esdeveniments FIB (Projecte ECTS, Delegat d’assignatura, Organització
Fòrum TI, ...)
Crèdits per activitat específica 2: màxim 2 ECTS per cadascuna de les activitats. Per
exemple:
-

Delegat d’assignatura: 1 ECTS per cada 2 assignatures, acumulables en períodes
no consecutius.
Projecte ECTS: 1 ECTS cada 2 quadrimestres, acumulables en períodes no
consecutius.

Aquesta llista és d’aplicació pel curs 2014/2015 i vàlida fins posterior modificació que haurà de
ser aprovada per la Comissió Permanent de la FIB.

