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Un estudiant pot obtenir els crèdits de lliure elecció previstos en el seu pla d’estudis mitjançant: 
 
• L’oferta docent de lliure elecció de l’ETSEIB, la UPC, la UB i assignatures INTERCAMPUS. 
• Per reconeixement d’altres estudis acadèmics reglats de nivell universitari cursats per l’estudiant 
• Per reconeixement d’altres activitats d’interès acadèmic no reglades a nivell universitari 
  
MATRICULACIÓ D’ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ 
 
La matrícula d’aquestes assignatures es farà conjuntament amb la matrícula de la resta 
d’assignatures troncals, obligatòries i optatives del pla d’estudis. 
 
Els estudiants de les titulacions de 1r i 2n cicle podran matricular com a assignatures de lliure 
elecció les assignatures optatives del quadrimestre 8 de les titulacions de grau. 

 
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER ALTRES ESTUDIS ACADÈMICS REGLATS DE NIVELL UNIVERSITARI 
 

 Canvi d’estudis 
 
Si l’estudiant ho sol·licita, es podran reconèixer com a crèdits de lliure elecció els crèdits obtinguts 
en els estudis d’origen i que l’ETSEIB no proposi convalidar per crèdits troncals, obligatoris o 
optatius, ni consideri assimilables a crèdits troncals o obligatoris del nou pla. 
 
Per canvi de pla pels mateixos estudis i en el mateix centre, es podran reconèixer crèdits de lliure 
elecció per valor de l’escreix de crèdits que l’estudiant hagués superat en l’anterior pla d’estudis i 
que no s’hagin pogut adaptar per matèries del nou pla.  
 
El màxim de crèdits reconeguts per aquest concepte serà 18. 
 
En el cas de convalidacions entre estudis 1r i 2n cicle de la pròpia ETSEIB, el màxim de crèdits de 
lliure elecció que corresponen queda definit pel quadre automàtic de convalidacions. En aquest 
cas per sol·licitar els crèdits de lliure elecció de la segona titulació cal haver completat els crèdits 
de lliure elecció de la titulació inicial. 
 

 Crèdits cursats en el marc de programes d’intercanvi 
 
Es reconeixeran 18 crèdits de lliure elecció als estudiants de l’ETSEIB que hagin finalitzat un 
programa d’intercanvi de doble titulació de més d’un curs acadèmic de durada.   
 
Els estudiants que participin en altres programes de mobilitat podran reconèixer crèdits de lliure 
elecció de les assignatures cursades fora del contracte d’estudis. En el cas que les assignatures 
siguin d’idiomes cal consultar l’apartat “Coneixement d’idiomes estrangers”. 
 
L’equivalència que s’aplicarà serà de 10 hores = 1crèdit. 
 
El màxim de crèdits reconeguts per aquest concepte serà 12. 
 
Els estudiants d’intercanvi de doble titulació procedents d’altres universitats queden dispensats de 
cursar crèdits de lliure elecció. 
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 Complements de formació 

 
Les assignatures que es cursin per acreditar els complements de formació en l’accés a les 
titulacions de 2n cicle de l’ETSEIB, podran ser reconegudes com a crèdits lliure elecció.  
 
No seran reconeguts com a crèdits de lliure elecció els complements acreditats a partir 
d’assignatures que hagin format part de la titulació que ha donat accés. 
 
RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ PER ALTRES ACTIVITATS D’INTERÈS ACADÈMIC NO 
REGLADES A NIVELL UNIVERSITARI 
 
Els estudiants poden obtenir reconeixement de crèdits de lliure elecció per les següents activitats 
d’interès acadèmic no reglades a nivell universitari: 
 

 Pràctiques acadèmiques extracurriculars i beques de col·laboració  
 
Es reconeixeran crèdits de lliure elecció per pràctiques acadèmiques extracurriculars que es 
realitzin en el marc d’un conveni de cooperació educativa, intercanvis IAESTE, per cobrir 
necessitats concretes a les diverses unitats estructurals de la UPC o per pràctiques que figurin 
explícitament en el corresponent pla d’estudis. Aquests crèdits es reconeixeran un cop finalitzada 
l’activitat i avaluada positivament. 
 
També es reconeixeran crèdits per aquest concepte als estudiants de l’ETSEIB que en el marc 
d’un programa d’intercanvi hagin participat en convenis estrangers de pràctiques en empreses i 
als estudiants de mobilitat procedents d’altres universitats que mitjançant un conveni de 
cooperació educativa facin pràctiques en empreses durant la seva estada a l’ETSEIB. 
 
L’equivalència hores / crèdits serà de 30 hores = 1 crèdit. 
 
El màxim de crèdits reconeguts per aquest concepte serà 12. 
 

 Coneixement d’idiomes estrangers  
 
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: 
 
A1:no es reconeixerà cap crèdit 
A2: es reconeixeran 3 crèdits  
B1: es reconeixeran 7.5 crèdits 
B2: es reconeixeran 10 crèdits  
C1 i C2. Avançat: es reconeixeran 12 crèdits  
 (El certificats de la Merit School ja especifiquen l’equivalència en crèdits) 
L’acreditació del nivell assolit en coneixement d’idiomes es pot obtenir a través de les quatre vies 
següents: 
 

• Superar cursos a les Escoles d’Idiomes amb conveni amb la UPC. 
• Superar cursos al Servei d’Idiomes d’un altra universitat. 
• Superar la prova específica per a l’obtenció del nivell de coneixement d’un idioma 

estranger a una de les escoles d’idiomes amb conveni amb la UPC. 
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• Superar cursos o obtenir títols de les Escoles Oficials d'Idiomes, d’altres centres d'idiomes 

de prestigi reconegut o proves de nivell sempre que els certificats acreditatius  
especifiquin el nombre d’hores realitzades i el nivell, d’acord amb les referències del Marc 
Comú Europeu. 

 
Als estudiants de l’ETSEIB que participin en programes d’intercanvi se’ls reconeixeran crèdits per 
idiomes acreditant el nivell assolit del marc de referència de coneixement d’idiomes del Consell 
d’Europa amb el certificat o diploma obtingut durant el període de l’intercanvi. 
 
Així mateix es reconeixeran crèdits de lliure elecció per idiomes als estudiants de mobilitat d’altres 
universitats que durant la seva estada a l’ETSEIB acreditin el nivell assolit segons el marc de 
referència esmentat.  
 
Criteris generals: 
 

• Només una vegada es podran reconèixer crèdits pel mateix curs o pel mateix nivell del 
mateix idioma. 

 
• Quan un estudiant ja ha obtingut crèdits de lliure elecció per la realització de cursos 

d’idiomes i posteriorment n’assoleix un nivell més alt se li podrà reconèixer la diferència. 
 
El màxim global de crèdits reconeguts pel coneixement d’un mateix idioma serà de 12. 
 
 

 Formació no reglada a nivell universitari 
 
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 que la universitat aprova per 
a cada any acadèmic només si han estat desenvolupades al llarg dels estudis universitaris. 
 
També es reconeixeran crèdits per aquelles activitats de formació complementària, cursades en 
centres oficials o universitats en el marc de programes d’intercanvi, que es considerin d’interès per 
als estudiants, (estudis musicals i d’altres). 
 
L’equivalència hores de formació / crèdits serà de 50 hores = 1 crèdit. 
 
S’estableix la possibilitat de reconèixer fins 2 crèdits als estudiants i estudiantes participants en el 
grup de teatre de l’ETSEIB. 
 
Els seminaris, cursos i activitats que organitza l’ETSEIB al llarg del curs es reconeixeran amb 
l’equivalència de 1 crèdit per cada 10 hores (arrodonint 0,5). 
 
El mateix criteri s’aplicarà als estudiants d’altres universitats que durant la seva estada de mobilitat 
a l’ETSEIB assisteixin a activitats i cursos organitzats per la nostra escola. 
 
El sotsdirector de Política Acadèmica i Qualitat establirà el número de crèdits que s’assignaran per 
l’assistència amb aprofitament als cursos i activitats organitzats per les unitats i entitats vinculades 
a l’ETSEIB. 
 
El màxim de crèdits reconeguts per aquest concepte serà 12. 
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 Activitats esportives 

 
• Assignació de crèdits per la gestió del Club Esportiu de l’ETSEIB: 
 President:  5 crèdits 
 Sots-president: 4 crèdits 
 Secretari  4 crèdits 
 Tresorer  3 crèdits 
 Vocals (4)  1 crèdit cadascú 
 
• Assignació de crèdits per participar en Competicions de la UPC: 
 
 Lliga Interna organitzada pel Club Esportiu:   1 crèdit 
 Campionat Intracampus o Intercampus de la UPC:  2 crèdits 
 
Aquestes activitats les acreditarà el Club Esportiu de l’ETSEIB.  
 
• Seleccions esportives de la UPC: 
 
 Campionat Universitari de Catalunya     3 crèdits 
 Campionat Universitari d’Espanya o medalla en el de Catalunya  4 crèdits 
 Olimpíada, Universiada o medalla en campionat d’Espanya  5 crèdits 
 
L’acreditació d’aquestes activitats la farà l’UNIVERS. 
 
El nombre de crèdits que un estudiant te dret a reconèixer per aquest concepte és de 12. 
 
Els estudiants que competeixin en més d’una disciplina només tenen dret als crèdits que li 
corresponguin per una d’aquestes. 
 

 Activitat professional 
 
Es poden reconèixer crèdits de lliure elecció per l’activitat i experiència professional que hagi 
desenvolupat l’estudiant en un camp relacionat amb els estudis que està cursant a l’ETSEIB. 
L’activitat professional s’haurà d’acreditar amb el contracte de treball, full de vida laboral  i 
document de l’empresa on es faci constar les tasques desenvolupades i les hores totals de treball. 
 
L’equivalència hores de treball / crèdits serà de 50 hores = 1 crèdit. 
 
El màxim de crèdits reconeguts per aquest concepte seran 12. 
 

 Treballs acadèmics dirigits 
 
Es reconeixeran crèdits de lliure elecció quan es realitzi un treball dirigit que impliqui la realització 
d’un projecte, tutelat per un professor de la UPC, o d’altres activitats de col·laboració acadèmica 
com a suport a la recerca o a la docència. 
S’establirà un precompromís entre el centre, el tutor i l’estudiant, en el qual s’especificaran els 
objectius del treball i el nombre de crèdits que l’estudiant podrà obtenir. Un cop finalitzada 
l’activitat, si l’avaluació és positiva s’hauran de reconèixer la totalitat dels crèdits determinats. 
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Es reconeixerà 1 crèdit de lliure elecció per cada 30 hores d’activitat, certificades pel professor 
responsable de l’activitat. 
El màxim de crèdits reconeguts per aquests conceptes serà 9. 
 

 Altres modalitats de col·laboració acadèmica 
 
La sotsdirecció de Relacions amb les Empreses acreditarà l’estudiantat organitzador del FÒRUM 
ETSEIB als que se’ls pot reconèixer fins a 9 crèdits. Les estudiantes i els estudiants que repeteixin 
a l’organització del FORUM ETSEIB podran obtenir fins a 3 crèdits addicionals, per una única 
vegada. 
 
Als estudiants que col·laborin amb l’organització del FORUM se’ls reconeixerà 1 crèdit de lliure 
elecció. 
 

 Programa de formació en departaments i instituts 
 
Als estudiants que participin al programa de formació en departaments i instituts aprovat per 
Consell de Govern el 29 de setembre de 2003, se’ls reconeixerà 1 crèdit de lliure elecció per cada 
20 hores de treball realitzat en el marc d’aquest programa, sempre que l’avaluació del professor 
tutor hagi estat positiva. Correspon al departament o institut l’expedició de la certificació 
acreditativa de la participació de l’interessat al programa. 
 
El màxim de crèdits reconeguts per aquest concepte serà 12. 
 

 Activitats de representació estudiantil 
 

o Claustre Universitari: màxim 1.5 pels dos anys de mandat (acredita el Secretari General de 
la UPC). 

o Consell de Govern, Consell Social i les seves comissions: màxim 3.5  per cada any de 
participació (acredita el Secretari General de la UPC). 

o Consell d’Estudiants: màxim 7 crèdits per tot el període (La Comissió Permanent del 
Consell d’Estudiants elabora un informe que trametrà al vicerectorat corresponent qui 
acreditarà la participació de l’estudiant). 

o Òrgans de govern dels Centres docents: màxim 3,5 crèdits per any (acredita el Secretari 
del centre). 

o Òrgans de govern dels departaments: màxim 3,5 crèdits per any (acredita el Secretari del 
departament). 

o Delegacions d’estudiants: màxim 7 crèdits per tot el seu període de participació activa en la 
delegació. (acredita el Secretari del centre un cop rebut un informe de la Comissió 
Permanent de la delegació sobre la participació i el treball realitzat per l’estudiant). 

o Comissions horitzontal (CSAPIU, Medi Ambient, Junta Electoral, Jurat de Selecció de 
Becaris, CCD i d’altres que comptin amb la participació d’estudiants): un màxim de 1,5 
crèdits per tota la seva tasca de representació (acredita el responsable de la comissió i el 
Secretari del centre). 

 
El nombre màxim de crèdits que podrà rebre l’estudiant per aquest tipus d’activitats al llarg de tota 
la seva carrera serà: 
 

- Per titulacions de primer i segon cicle: 15 crèdits. 
- Per titulacions de segon cicle: 5 crèdits. 
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 Programa estudiant-tutor 

 
Es reconeixeran 2 crèdits de lliure elecció per quadrimestre a aquells estudiants que participin en 
el programa estudiant-tutor d’acolliment d’estudiants estrangers a l’ETSEIB organitzat per 
l’associació Erasmus Student Network amb un màxim total de 8 crèdits. 
 
L’associació acreditarà la participació en aquest programa. 
 
Als estudiants organitzadors d’aquest programa d’acolliment se’ls reconeixeran 2 crèdits de lliure 
elecció per quadrimestre de participació amb un màxim total possible de 12 crèdits. 
 

 Mentors 
 
Els estudiants que participin en el programa d’Aula Lliure de suport als estudiants de nou ingrés de 
les titulacions de Grau de l’ETSEIB podran sol·licitar el reconeixement de 2 crèdits de lliure elecció 
per quadrimestre. 
 
El màxim de crèdits que es podrà reconèixer a un estudiant per aquesta activitat al llarg dels seus 
estudis a l’ETSEIB serà de 12 crèdits (ampliables segons expedient i situació personal). 
 
CALENDARI I MECANISME PER AL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 
 

 
MES 

 
PERÍODE 

Octubre 20 al 24 
Novembre 24 al 28 
Gener 19 al 23 
Febrer 23 al 27 
Març 23 al 27 
Maig 18 al 22 
Juny 15 al 19 

 
Es pot consultar la documentació necessària per acreditar cadascuna de les activitats a la  tabla 
següent. 

 
ACTIVITATS ACREDITACIONS 

Activitats Esportives Club esportiu ETSEIB  Serveis Esports UPC 
Activitat Professional Contracte treball + Full vida laboral + Document Empresa 
Pràctiques extracurriculars No es necessària acreditació  
Estudis universitaris Certificació acadèmica  
Formació Complementària Certificacions acreditatives de les activitats 
Idiomes Estrangers Certificat o títol,  segons quadre de normativa 
Pràctiques com a becari Certificat del Departament o de l’Univers 
Programa de formació en Dpt. i Inst. Certificat del Dpt. o Inst. 
Representació estudiantil Acreditació segons normativa vigent  
Treballs Dirigits Certificació del Departament 
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Al SIAE o a l’apartat de Secretaria Virtual de la web de l’ETSEIB es pot trobar l’imprès de 
sol·licitud que caldrà acompanyar de la documentació acreditativa corresponent segons de 
l’activitat que es vulgui reconèixer. 
 
RESTRICCIONS PEL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ 
 
No s’acceptaran reconeixements de crèdits de lliure elecció als estudiants que tinguin 
matriculades assignatures de lliure elecció fins que aquestes hagin estat avaluades, excepte en el 
cas que el nombre de crèdits que els hi resti per superar, sigui superior al nombre de crèdits 
matriculats. 
 
Els estudiants que tinguin matriculades assignatures de lliure elecció de la UB hauran d’assumir 
que les dates d’avaluació en aquella Universitat no sempre es corresponen amb les de la UPC. 
 
RESULTAT DEL RECONEIXEMENT DE CRÈDITS 
 
A l’apartat d’impresos de l’e-secretaria es pot obtenir el full de pagament dels crèdits a reconèixer. 
 
El reconeixement no es farà efectiu i per tant no constarà a l’expedient de l’estudiant fins passats 
uns 10 dies a partir de la data en què se n’hagi abonat l’import corresponent. Els estudiants que 
gaudeixen de beques d’ajuts a l’estudi també hauran d’abonar aquest import. 
 
ETSEIB 
Barcelona, juliol de 2014. 
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