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Mides dels Grups d’activitat

Es tendirà, en general, a la reducció del nombre d’alumnes per grup en el cas de les activitats 
de Teoria i Problemes/Seminari. Les mides estaran orientativament en l’interval, de forma no 
estricta, de:

- teoria: de 80 a 100 alumnes
- problemes/seminaris: de 40 a 50 alumnes.

En les activitats que tenen lloc fora de l’àmbit universitari (pràctiques a empreses, pràcticum, 
treballs experimentals de fi de carrera), la càrrega del professor es comptabilitzarà a raó d’1 
crèdit/4 alumnes.

En els casos de Treballs de Recerca (Màster)/Període d’Investigació (Doctorat), figuraran al 
POA amb el criteri de 12 crèdits per 10 alumnes, a raó de 1,20 crèdits per alumne.

Actualització nombre de grups

Tenint en compte el nombre de places de nou accés, el nombre d’estudiants matriculats, la 
força docent disponible i les casuístiques que es donen en alguns ensenyaments (per exemple, 
doble línia Matí/Tarda), des del Vicerectorat es proposarà per a les assignatures troncals i obliga-
tòries d’universitat de cada cicle una pauta fixa de nombre de grups de les diferents activitats.

Es traslladarà la pauta establerta al/la degà/na director/a del centre. Posteriorment, serà actu-
alitzat l’itinerari de manera automàtica, seguint l’acord pres.

Pel que fa a les assignatures optatives, com a màxim, hi hauran els mateixos grups de ma-
trícula que els que figuren de manera general en l’ensenyament (una línia, doble línia Matí i 
Tarda...). A l’hora d’activar l’itinerari del curs següent, la referència que es prendrà és el nombre 
d’estudiants matriculats per grup.

Oferta d’optatives (�r i 2n cicle)

El Centre podrà proposar les assignatures optatives que acordi, sempre que en el present curs 
hagin tingut més de 7 alumnes matriculats; per tant, a partir de 8 estudiants.

El factor d’optativitat es manté en dos. En el cas d’assignatures compartides/docència alterna-
tiva el conjunt sols afecta l’assignatura considerada principal.

En el cas que el nombre d’estudiants de nou accés matriculat a un ensenyament determinat 
no faci possible arribar al mínim d’estudiants matriculats esmentat en el primer paràgraf (aquesta 
situació es pot donar amb un ingrés de menys de 30 alumnes) es podran proposar les assigna-
tures que en el present curs hagin tingut més de 4 alumnes matriculats; per tant, a partir de 5 
estudiants matriculats.

Períodes d’activació

Les assignatures troncals i obligatòries d’universitat s’ubicaran en el període (anual/quadri-
mestral) que figura en el pla d’estudis.

En el cas de les assignatures optatives, se seguirà la proposta del centre (1r o 2n quadrimes-
tre).

FOU 47 / Consell de Govern de 22 de febrer de 2007 / Docència

Acord de 22 de febrer de 2007 pel qual s’aproven els criteris per a 
l’elaboració del POA 2007-2008


