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Acord de 22 de desembre de 2009 pel qual s’aprova  la Normativa per al 
reconeixement de crèdits en els graus per la participació en activitats 
universitàries 
 

ANTECEDENTS 
Les directrius per elaborar els plans d’estudi establertes pel Reial decret 1497/1987, de 27 de 

novembre, pel qual s’estableixen les directrius generals comuns dels plans d’estudi dels títols de 
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, indicava, a l’article 7.1, que, entre les matèries 
que calia incloure en la confecció dels títols oficials, havien de figurar les anomenades ‘matèries de 
lliure elecció’. El nombre establert era un mínim del 10% del total de crèdits de cadascun dels plans 
d’estudi. 

El desenvolupament d’aquest tipus de crèdits ha donat lloc a una tipologia variada d’activitats, a 
partir dels criteris establerts per la universitat. Han comprés els aspectes següents, organitzats en 
blocs: 

A) Assignatures curriculars i extracurriculars: 
− Assignatures optatives de la pròpia titulació. L’excedent de crèdits optatius s’incorpora a 

l’expedient com de lliure elecció. 
− Assignatures troncals, obligatòries i optatives d’altres plans d’estudi ofertes com de lliure 

elecció. 
− Assignatures específicament dissenyades com de lliure elecció per a tots els estudiants o 

per estudiants de determinades titulacions. 
B) Activitats extracurriculars susceptibles de reconeixement: 

− Cursos d’estiu. 
− Cursos d’idiomes. 
− Cursos organitzats per la universitat. 
− Activitats d’extensió universitària (música, teatre, debat, etc.) 
− Activitats esportives. 
− Activitats de voluntariat i/o de cooperació. 

Malgrat que no existeixen valoracions generals sobre el desenvolupament i la incidència 
d’aquestes activitats a la vida acadèmica dels estudiants universitaris i de la universitat en general, és 
possible considerar que han permès que els estudiants milloressin la seva formació integral en àrees 
que no estaven necessàriament relacionades amb els seus estudis.  

La nova configuració dels plans d’estudi –a partir del que s’indica a la Llei Orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’universitats en la seva versió reformada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril 
estableix, a l’article 46 (Drets i deures dels estudiants), que els estudiants tenen dret obtenir 
reconeixement acadèmic per la seva participació en activitats universitàries culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació (desenvolupament als articles 90 a 93 de la LOU). 

Tenint en compte aquests articles, el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, on s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, indica a l’article 12.8, per als estudis de grau: 

“De acuerdo con el artículo 46.2 i) de la LOU, los estudiantes podrán obtener reconocimiento de 
créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios 
cursado”.  

Aquesta normativa estableix el desplegament d’aquesta directriu en els nous estudis de grau de la 
Universitat Rovira i Virgili. 

 

ARTICLE 1 

1. Es podran reconèixer fins a un màxim de 6 crèdits per la participació en activitats universitàries 
de les següents tipologies: 

− Culturals 
− Esportives 
− Solidàries i de cooperació 
− De representació estudiantil 

2. Un cop obtingut els 6 crèdits, l’escreix no constarà a l’expedient acadèmic. 

3. Les activitats s’han de desenvolupar simultàniament a l’ensenyament de grau al que es vulguin 
incorporar 
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ARTICLE 2  

1. Per a reconèixer aquestes activitats, s’estableix que un ECTS s’obté, amb 25 a 30 hores de 
dedicació a l’activitat i una qualificació d’Apte/a. 

2. Les activitats es reconeixeran, amb caràcter general, en l’assignatura optativa “Activitats 
universitàries reconegudes” que figurarà en els plans d’estudi amb 6 ECTS. També es podran 
oferir dues assignatures (I i II) amb menor nombre de crèdits, sumant 6 crèdits. L’assignatura es 
podrà superar per acumulació d’activitats quan els crèdits corresponents a les activitats igualin o 
superin els crèdits de la mateixa. 

3. L’assignatura “Activitats universitàries reconegudes” figurarà qualificada com a reconeguda en 
l’expedient de l’estudiant, certificats o SET. No comptabilitzarà als efectes del còmput de la 
mitjana de l’expedient de l’estudiant.  

4. Si algun pla d'estudis vincula les assignatures optatives a intensificacions o minors, el 
reconeixement d'activitats en crèdits es podrà computar com a assignatura optativa d'itinerari. 

 

ARTICLE 3 

1. La Universitat establirà una oferta estable d’activitats reconegudes. 

2. Ell nombre màxim crèdits que es poden reconèixer anualment per a aquestes activitats són, 
inicialment, els establerts en les taules següents: 

 

ACTIVITATS CULTURALS 

Activitat 
Crèdits 
anuals 

Aula de Teatre 1 

Coral de la URV 1 

Orfeó de la URV 1 

Orquestra de la URV 1 

Òpera oberta 1 

Aula de Debat 1 

Aula de Cinema 1 

Acolliment i voluntariat lingüístic 1 

 

ACTIVITATS 

ESPORTIVES 

Activitat 
Crèdits 
anuals 

Campionats internacionals 1 

Campionats estatals 1 

Campionats autonòmics 1 

Programes de promoció de la pràctica esportiva 
(cursos, lligues o activitats organitzades per Esports 
URV) 

1 

Esportistes d’alt nivell 2 

 

REPRESENTACIÓ 
ESTUDIANTIL 

Activitat 
Crèdits 
anuals 

Consell de Govern, comissions delegades i Claustre o 
Consell Social 

2 

Òrgans de govern col·legiats (excepte Consell de 
Govern, comissions delegades i Claustre o Consell 
Social) 

1 

Activitats  externes a la URV 1 

Participació en l’Associació Europea d’Estudiants 2 
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(European Students’ Union – ESU) 

 
 

ACTIVITATS SOLIDÀRIES  
I DE COOPERACIÓ 

Activitat Crèdits 
anuals 

Activitats del centre de cooperació URV solidària, 
oficina del voluntariat 

1 

Programes d'acolliment 1 
 

3. Es podran reconèixer les activitats organitzades pel Servei Lingüístic de la URV que suposen 
l’aprenentatge d’idiomes estrangers amb la certificació del nivell assolit. No seran objecte de 
reconeixement els cursos inferiors al nivell B1 de la tercera llengua que és requisit per a 
l’obtenció del títol de Grau a la URV. Al quadre següent s’estableix el nombre màxim de crèdits 
anuals objecte de reconeixement. 

 

Formació en 
idiomes estrangers 

Nivell 
Crèdits 
anuals 

A partir de B2 per qualsevol tercera llengua 2 
A partir de B1 per llengües no utilitzades per al 
currículum nuclear 

2 

 
 

ARTICLE 4 

1. Els centres de la URV poden reconèixer activitats addicionals que s’adiguin al seu programa 
formatiu.  

2. El Consell d’Estudiants de la URV pot presentar projectes d’activitats susceptibles de 
reconeixement que s’ofereixin a tota la URV amb el vist i plau del vicerectorat competent en 
matèria d'estudiants. Aquests projectes han d'estar avalats per un centre o unitat de la URV 

3. També poden ser reconegudes les activitats organitzades per organismes vinculats a la URV o 
per altres institucions, quan hi hagi un conveni previ amb la Universitat en el qual se'ls atorgui 
expressament la qualitat d'activitat amb reconeixement en crèdits. 

 

ARTICLE 5 

1. La Comissió de Docència, delegada del Consell de Govern, aprovarà les activitats, no incloses a 
l’article 3, aplicables a tots els estudiants de grau de la URV i els crèdits que corresponen a 
cadascuna d’elles. 

2. Els Centres podran organitzar i gestionar, amb l’aprovació de la Junta de Centre, les activitats 
que siguin susceptibles de reconeixement per als estudiants que cursin els seus ensenyaments. 

3. L’oferta d’activitats reconegudes es publicarà abans de l’inici del curs acadèmic. 

 

ARTICLE 6  

1. La  inscripció a l’activitat s’ha de fer a la unitat que l’organitza i en les condicions que aquesta 
mateixa unitat estableixi.  

2. L’avaluació de cada activitat requerirà un percentatge d’assistència i la presentació d’una 
memòria. L’organitzador avaluarà l’activitat com a Apte/a o no Apte/a. La unitat de gestió farà 
arribar a cada secretaria la relació d’estudiants inscrits i la seva qualificació, així com còpia del 
document acreditatiu dels que l’han superat. 

3. El reconeixement per representació estudiantil requereix l’acreditació de l’assistència a totes les 
sessions de cada curs acadèmic (justificant adequadament alguna absència, si escau) i una 
memòria justificativa de l’activitat desenvolupada. Correspon al secretari o la secretària de 
l’òrgan de govern de la unitat corresponent certificar l’assistència dels estudiants i avaluar com a 
Apte/a o No Apte/a la memòria presentada. 
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4. Quan l’estudiant superi una activitat inscrita en alguna unitat de la URV i obtingui el 
reconeixement de crèdits, sense que aquest hagi de fer cap altra acció administrativa, o be 
presentant la documentació corresponent en cas d’una activitat externa, la secretaria del centre 
registrarà el nombre de crèdits superats en el seu expedient seguint el procediment que 
s’estableixi. La matricula de l’assignatura es podrà fer quan s’hagin obtingut els crèdits 
necessaris o es puguin obtenir durant el curs en que es matriculi. 

5. Per incorporar els crèdits reconeguts a l'expedient acadèmic cal abonar el preu que determini el 
Decret de preus de la Generalitat de Catalunya. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
Es podran reconèixer amb efectes retroactius les activitats realitzades recollides a l’article 3, 

d’acord amb la present normativa amb el vist i plau del vicerectorat competent en matèria 
d’estudiants i comunitat universitària. 

 

DISPOSICIÓ FINAL  
Aquesta normativa s’incorporarà a la normativa acadèmica i de matrícula i entrarà en vigor el curs 

2010/2011.  
 

 


