Relació d’activitats de lliure elecció objecte de reconeixement als
plans d’estudis de 1r i 2n cicles

Acord núm. 113/2016 del Consell de Govern pel qual s’aprova la relació d’activitats
de lliure elecció objecte de reconeixement als plans d’estudis de 1r i 2n cicles

•

Document informat favorablement a la Comissió de Docència i
Estudiantat del Consell de Govern de 29/06/2016

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica
Barcelona, 19/07/2016

Aprovació de la relació d’activitats susceptibles de ser reconegudes com a
crèdits de lliure elecció en els plans d’estudi que estan en procés d’extinció
ANTECEDENTS
Com cada any, abans de l’inici de curs, i fins que els plans d’estudi de primer cicle,
primer i segon cicle, i segon cicle quedin extingits, la comissió de Docència i
Estudiantat aprova i el Consell de Govern ratifica, l’oferta general d’activitats
susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.
Normativa vigent:
Normativa acadèmica general dels d’estudis de 1r cicle, 1r i 2n cicle i 2n cicle de la
UPC.
4.3 AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS ADDICIONALS QUE DESENVOLUPEN LES
ESTUDIANTES I ESTUDIANTS COM A PART DEL PLA D’ESTUDIS
4.3.1. Definició de l’avaluació de les activitats: el reconeixement de crèdits de lliure
elecció
Amb l’objectiu de fomentar totes les actuacions que contribueixen a la formació integral
de les estudiantes i estudiants, la UPC reconeix crèdits de lliure elecció per la realització
d’activitats d’interès acadèmic no reglades a nivell universitari i d’estudis reglats de nivell
universitari que no tenen una equivalència directa amb les matèries o assignatures
definides en el pla d’estudis. El reconeixement és el mecanisme pel qual s’integren a
l’expedient de l’estudiant o estudianta els crèdits corresponents a l’activitat
desenvolupada o la matèria cursada, que poden ser objecte de qualificació o no, segons
la seva naturalesa.
4.3.2. Mecanismes per obtenir crèdits de lliure elecció
Un estudiant o estudianta pot obtenir els crèdits de lliure elecció previstos en el seu pla
d’estudis en les modalitats següents:
a) Dins de l’oferta docent de lliure elecció de la Universitat durant els seus estudis.
b) Pel reconeixement d’altres estudis acadèmics reglats de nivell universitari que hagi
cursat.
c) Pel reconeixement d’altres activitats d’interès acadèmic no reglades a nivell
universitari.
En el punt 4.3.5. apartat 3) s’estableixen aquests criteris:
4.3.5. Criteris per al reconeixement de crèdits de lliure elecció per altres activitats
d’interès acadèmic no reglades a nivell universitari (modalitat C)
Les activitats d’interès acadèmic no reglades a nivell universitari mitjançant les quals les
estudiantes i estudiants de la UPC poden obtenir el reconeixement de crèdits de lliure
elecció són les següents:
3) Formació no reglada a nivell universitari
Es reconeixen crèdits de lliure elecció a les estudiantes i estudiants que participen en les
activitats incloses a l’oferta general d’activitats de formació no reglada a nivell universitari
que la Universitat aprova per a cada any acadèmic.

Per tant, el Consell de Govern ACORDA:
Aprovar per al curs 2016-2017 i fins a l’extinció dels plans no adaptats, l’oferta general
d’activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció que es
relaciona a continuació:

Activitats. Curs 2016/2017

Oferta general d'activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció 2016/2017

Àrea Organització (Pla d'Igualtat d'Oportunitats - Atenció discapacitats)
Plaça Eusebi Güell, 6-8. Campus Nord UPC
08034 Barcelona
Tel. 934010700
Curs/Activitat
Formació i pràctica en Atenció a les persones amb
Discapacitats

Hores de Durada
30/60 h.

Període impartició
1r i 2n Q.

Per a qualsevol dubte es recomana posar-se en contacte amb l'entitat organitzadora de l'activitat
Servei de Gestió Acadèmica
Universitat Politècnica de Catalunya

Barcelona, juny de 2016

http://http://www.upc.edu/igualtat
e-mail: atencio.discapacitats@upc.edu

Mecanismes d'avaluació
80% assistència a la formació, implicació en
suport a discapacitats i realització d'un treball

Valoració en crèdits
1,5/3

Activitats. Curs 2016/2017

Oferta general d'activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció 2016/2017

Càtedra Seat-UPC
Av. Diagonal, 647, pl. 10
08028 Barcelona
Tel. 650705618
Curs/Activitat

http://www.catedraseat.upc.edu
e-mail: cursos.catia@upc.edu (cursos CATIA)
formacion.ingenieria.proyectos@upc.edu (Informacio general tots els
cursos)
Hores de Durada

Període impartició

Mecanismes d'avaluació

Valoració en crèdits

Direcció de Projectes

40 h.

Del 14 al 27 de setembre de 2016

Assistència, exercicis pràctics i examen.

1,5

Direcció de Projectes

40 h.

Del del 20 al 31 de març de 2017

Assistència, exercicis pràctics i examen.

1,5

CATIA V5 Bàsic. Edició 34

32 h

Del 26 de setembre al 6 d' octubre 2016

Assistència i assimilació de la matèria amb
exercicis i examen.

1

CATIA V5 Avançat. Edició 34

32 h

Del 17 al 27 d' octubre 2016

Assistència i assimilació de la matèria amb
exercicis i examen.

1

CATIA V5 Bàsic. Edició 35

32 h

Ddel 23 de gener al 2 de febrer 2017

Assistència i assimilació de la matèria amb
exercicis i examen.

1

CATIA V5 Avançat. Edició 35

32 h

Del 6 de febrer al 16 de febrer 2017

Assistència i assimilació de la matèria amb
exercicis i examen.

1

CATIA V5 Bàsic. Edició 36

32 h

Del 24 d' abril al 5 de maig 2017

Assistència i assimilació de la matèria amb
exercicis i examen.

1

CATIA V5 Avançat. Edició 36

32 h

Del 8 al 18 de maig 2017

Assistència i assimilació de la matèria amb
exercicis i examen.

1

CATIA V5 Bàsic. Edició 37

32 h

Del 3 al 13 de juliol 2017

Assistència i assimilació de la matèria amb
exercicis i examen.

1

CATIA V5 Avançat. Edició 37

32 h

Del 17 al 27 de juliol 2017

Assistència i assimilació de la matèria amb
exercicis i examen.

1

Per a qualsevol dubte es recomana posar-se en contacte amb l'entitat organitzadora de l'activitat
Servei de Gestió Acadèmica
Universitat Politècnica de Catalunya

Barcelona, juny de 2016

Activitats. Curs 2016/2017

Oferta general d'activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció 2016/2017

Cercle d'Estudis Orientals de la UPC
Jordi Girona, 1-3 - módul B5 - Campus Nord UPC
08034 Barcelona
Tel. 654684666
Curs/Activitat

http://ceo.upc.edu
e-mail: ceo@casal.upc.edu

Hores de Durada

Període impartició

Mecanismes d'avaluació

Valoració en crèdits

Curs d'Etiqueta Japonesa

20 h.

Juliol 2015

Examen de coneixements

0,5

Curs d'Història de Japó

20 h.

Febrer 2016

Examen de coneixements

0,5

Introducció a la Cultura Coreana I

40 h.

Juliol 2015

Examen de coneixements

1,5

Introducció a la Cultura Japonesa I

20 h.

Juliol 2015 i febrer 2016

Examen de coneixements

0,5

Introducció a la Cultura Japonesa II

20 h.

Juliol 2015 i febrer 2016

Examen de coneixements

0,5

Introducció a la Cultura Japonesa III

20 h.

Juliol 2015 i febrer 2016

Examen de coneixements

0,5

Introducció a la Cultura Japonesa IV

20 h.

Juliol 2015

Examen de coneixements

0,5

Introducció a la Cultura Xinesa I

40 h.

Juliol 2015

Examen de coneixements

1,5

Curs Teòric-Pràctic de Cal·ligrafia Japonesa

20 h.

Febrer 2016

Examen de coneixements

0,5

Per a qualsevol dubte es recomana posar-se en contacte amb l'entitat organitzadora de l'activitat

Servei de Gestió Acadèmica
Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona, juny de 2016

Activitats. Curs 2016/2017

Oferta general d'activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció 2016/2017

Exploratori dels recursos de la natura
Av. De les Bases de Manresa, 61-73
08242 Manresa
Tel. 938777233
Curs/Activitat

http://www.exploratori.org
e-mail: exploratori@exploratori.org

Hores de Durada

Període impartició

Mecanismes d'avaluació

Valoració en crèdits

Explora els aliments naturals

30 h.

1Q. Consultar dates a l'entitat responsable.

Assistència i avaluació per Atenea

1,5

Explora el potencial de les plantes aromàtiques

30 h.

2Q. Consultar dates a l'entitat responsable.

Assitència i avaluació per Atenea.

1,5

Explora els bolets

30 h.

1Q. Consultar dates a l'entitat responsable.

Assitència i Avaluació per Atenea

1,5

Explora el paisatge caminant

30 h.

2Q. Consultar dates a l'entitat responsable.

Assitència i avaluació per Atenea.

1,5

Explora com preparar un viatge

30 h.

2Q. Consultar dates a l'entitat responsable.

Assitència i avaluació per Atenea.

1,5

Explora la neu

30 h.

2Q. Consultar dates a l'entitat responsable.

Assitència i avaluació per Atenea.

1,5

Explora els primers auxilis i salvaments

30 h.

2Q.Consultar dates a l'entitat responsable.

Assistència i avaluació per Atenea

1,5

Explora els recursos naturals

30 h.

2Q. Consultar dates a l'entitat responsable.

Assistència i avaluació per Atenea

1,5

Explora el patrimoni de les Colònies Industrials

30 h.

2Q. Consultar dates a l'entitat responsable.

Assitència i Avaluació per Atenea

1,5

Explora els riscos naturals

30 h.

2Q. Consultar dates a l'entitat responsable.

Assitència i Avaluació per Atenea

1,5

Per a qualsevol dubte es recomana posar-se en contacte amb l'entitat organitzadora de l'activitat

Servei de Gestió Acadèmica
Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona, juny de 2016

Activitats. Curs 2016/2017

Oferta general d'activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció 2016/2017

Facultat de Nàutica de Barcelona
Pla del Palau, 18
08003 Barcelona
Tel. 934017933
Curs/Activitat
Conducció segura i seguretat viària automòbils

http://www.fnb.upc.edu
e-mail: inma@fnb.upc.edu

Hores de Durada
Teòrica: virtual (5 setm.)
/ Pràctica: 15 h.

Període impartició
Part pràctica a un circuit durant un cap de
setmana a confirmar (preu aprox.: 160€)

Per a qualsevol dubte es recomana posar-se en contacte amb l'entitat organitzadora de l'activitat
Servei de Gestió Acadèmica
Universitat Politècnica de Catalunya

Barcelona, juny de 2016

Mecanismes d'avaluació
Mitjana entre la part teòrica i la part pràctica.

Valoració en crèdits
3

Activitats. Curs 2016/2017

Oferta general d'activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció 2016/2017

Gent Gran de Terrassa
Ed. Campus - Colom, 2
08222 Terrassa
Tel. 937398671
Curs/Activitat

e-mail: gentgranterrassa@ct.upc.edu

Hores de Durada

Període impartició

Mecanismes d'avaluació

Valoració en crèdits

Geografia humana

39 h.

Consultar dates

Assistència + treball

2,5

Història del pensament

39 h.

Consultar dates

Assistència + treball

2,5

Introducció a la música

39 h.

Consultar dates

Assistència + treball

2,5

El món de la Física i la Química

39 h.

Consultar dates

Assistència + treball

2,5

Per a qualsevol dubte es recomana posar-se en contacte amb l'entitat organitzadora de l'activitat

Servei de Gestió Acadèmica
Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona, juny de 2016

Activitats. Curs 2016/2017

Oferta general d'activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció 2016/2017

Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
Llorens i Artigas, 4-6, 2a. Planta
08028 Barcelona
Tel. 93 4015751
Curs/Activitat
Iniciació a la robòtica humanoide

http://www.iri.upc.edu
e-mail: admin-iri@iri.upc.edu

Hores de Durada
40 h.

Període impartició
Consultar dades

Per a qualsevol dubte es recomana posar-se en contacte amb l'entitat organitzadora de l'activitat

Servei de Gestió Acadèmica
Universitat Politècnica de Catalunya
Barcelona, juny de 2016

Mecanismes d'avaluació
Presentació d'un projecte

Valoració en crèdits
1,5

Activitats. Curs 2016/2017

Oferta general d'activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció 2016/2017

Institut Universitari de Recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (IS.UPC)
Plaça Eusebi Güell, 6. Ed. Vèrtex, Campus Nord
08034 Barcelona
Tel. 934054377
Curs/Activitat
Concurs Idees Ambientals i Sostenibles UPC (Activitat
pendent de confirmar-consultar a l'entitat
organitzadora)(https://is.upc.edu/seminaris-ijornades/convocatories/17e-concurs-didees-ambientalsi-sostenibles-de-la-upc)

Hores de Durada
120 h.

Període impartició
1r i 2n Q.

Per a qualsevol dubte es recomana posar-se en contacte amb l'entitat organitzadora de l'activitat
Servei de Gestió Acadèmica
Universitat Politècnica de Catalunya

Barcelona, juny de 2016

http://http://is.upc.edu/
e-mail: institut.sostenibilitat@upc.edu

Mecanismes d'avaluació

Valoració en crèdits

Valoració positiva del jurat. Presentació pública
dels projectes premiats.

3

Activitats. Curs 2016/2017

Oferta general d'activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció 2016/2017

Servei de Llengües i Terminologia
Plaça Eusebi Güell, Edifici Vèrtex, pl. 1
08034 Barcelona
Tel. 93 4015737
Curs/Activitat

http://www.upc.edu/slt
e-mail: cursos.slt@upc.edu

Hores de Durada

Període impartició

Mecanismes d'avaluació

Valoració en crèdits

Cursos de català dels nivells: Bàsic, Elemental,
Intermedi i Suficiència. Consulteu el web del Servei de
Llengües i Terminologia.

50 h.

Consulteu a: http://www.upc.edu/slt/aprencatala/oferta-cursos

Els participants han d'assistir al 80% de la
formació i superar un examen final de cada
nivell.

2,5

Cursos virtuals ARGUMENTA de comunicació eficaç
oral i escrita: Entrevista de feina, Currículum, Com
s'argumenta, etc. Consulteu el web del Servei de
Llengües i Terminologia

25 h.

Consulteu a:
http://www.upc.edu/slt/cursos/cursos#credits

Un 40% s'obté de l'activitat final, un 50% de
l'avaluació formativa i un 10% d'altres activitats.

2,5

Tallers d'acollida lingüística i cultural: Kit de
supervivéncia en català, Just arrived, etc. Consulteu el
web del Servei de Llengües i Terminologia

15 h.

Consulteu a: http://www.upc.edu/slt/acollida

Assistir al 80% de la formaicó i superar un test
final.

1,5

Tallers millorar la competència de comunicació eficaç
oral i escrita: Com pots preparar-te la presentació oral
del PFC amb èxit, Com pots millorar la redacció. etc.
Tallers de comunicació eficaç oral i escrita (català i
anglès). Consulteu el web del SLT

25 h.

Consulteu dins l'oferta trimestral (primavera,
estiu, tardor) https://www.upc.edu/slt

Assistir al 80% de la formació.

2,5

Per a qualsevol dubte es recomana posar-se en contacte amb l'entitat organitzadora de l'activitat
Servei de Gestió Acadèmica
Universitat Politècnica de Catalunya

Barcelona, juny de 2016

Activitats. Curs 2016/2017

Oferta general d'activitats susceptibles de ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció 2016/2017

Servei d'Esports UPC
Jordi Girona, 1-3, Ed. PO Campus Nord
08034 Barcelona
Tel. 93 401 6887
Curs/Activitat
Competició esportiva universitària

Esport Federat UPC: Esgrima, Rem i
Orientació Orquestra de la UPC

http://www.upc.edu/esports
e-mail: info.esports@upc.edu

Hores de Durada

Període impartició

Mecanismes d'avaluació

Valoració en crèdits

De 15 a 150 h.

Al llarg del curs

80-100% d'assistència (pot variar en funció de
l'esport)/ absència de sancions

D'1 a 3 cr.
per curs
acadèmic

300

Al llarg del curs

80% assistència i representació UPC

3

+100 h.

Al llarg de tot el curs

3

Programa "Camina: posa't les vambes"

9 Sessions de 2 h.

1r i 2n Q.

Assistència al 90%

1

Programa Esportistes d'Alt Nivell UPC

De 480 h. a 1200 h.

Al llarg del curs

Dos informes anuals.

3

Per a qualsevol dubte es recomana posar-se en contacte amb l'entitat organitzadora de l'activitat
Servei de Gestió Acadèmica
Universitat Politècnica de Catalunya

Barcelona, juny de 2016

