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1.6. Reconeixement en estudis de grau (Activitats Universitàries Reconegudes, Seminaris 
Interdisciplinaris i Ciutadania) 

Els estudiants poden obtenir reconeixement en crèdits per participar en activitats universitàries 
culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 
crèdits.  

Aquest reconeixement es desenvoluparà aplicant la regulació següent:  

Es poden reconèixer fins a un màxim de 6 crèdits per participar en activitats universitàries de les 
tipologies següents:  

 culturals  

 esportives  

 solidàries i de cooperació  

 de representació estudiantil  

Un cop obtinguts els 6 crèdits, l'escreix no consta a l'expedient acadèmic.  

Les activitats s'han de dur a terme simultàniament a l'ensenyament de grau al qual es vulguin 
incorporar.  

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

En general, les activitats es reconeixen en l'assignatura optativa Activitats Universitàries 
Reconegudes, que figura en els plans d'estudis amb 6 ECTS. També es poden oferir dues 
assignatures (I i II) amb menys crèdits, de manera que entre totes dues en sumin 6. Se supera 
l’assignatura per acumulació d'activitats quan els crèdits corresponents a les activitats igualin o 
superin els crèdits de l’assignatura.  

L'assignatura Activitats Universitàries Reconegudes es qualifica com a reconeguda en l'expedient de 
l'estudiant, certificats o SET. No comptabilitza a l’efecte del còmput de la mitjana de l'expedient de 
l'estudiant.  

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

La Universitat ha d’establir una oferta estable d'activitats reconegudes. 

El nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer anualment per aquestes activitats s’estableix 
en les taules següents: 

 

 

 



Activitats culturals  

Activitat  Crèdits anuals  

Aula de Teatre de la URV  1  

Coral de la URV  2  

Orfeó de la URV  1  

Orquestra de la URV  1  

Òpera oberta  1  

Aula de Debat de la URV  1  

Aula de Cinema de la URV  1  

Acolliment i voluntariat lingüístic de la URV 1  

Cursos de la Universitat d’Estiu de la URV 

1/activitat 

(només seran vàlids els 

cursos superats fins al juliol 

de 2014) 

Cursos de la Universitat d’Estiu de la Xarxa 
Vives d’Universitats, aprovats per la URV 

2 
(màxim durant la carrera) 

Observatori de la Igualtat de la URV 1/activitat 

Internacionalització  1/activitat 

Setmana del Parlament Universitari 
2 

(màxim durant la carrera) 

Promoció de la Seguretat i Salut per als Joves 2 

 
Colla Castellera dels Pataquers 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/activitat 

Esportistes d'alt nivell  1  

  

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  

Delegats de curs 1 

Activitats externes a la URV  1  

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

2  

  



Activitats solidàries i 

de cooperació  

Activitat  Crèdits anuals  

Activitats del Centre de Cooperació URV 
Solidària, Oficina del Voluntariat  

1 /activitat 

Programes d'acolliment  2 

Els estudiants de grau als quals se’ls requereix l’acreditació del nivell B1 d’una tercera llengua d’entre 
les aprovades a la URV (anglès, francès, alemany, italià i portuguès), poden reconèixer les activitats 
organitzades pel Servei Lingüístic de la URV que suposen l'aprenentatge d'idiomes estrangers amb 
el certificat del nivell assolit. No seran objecte de reconeixement els cursos inferiors al nivell B1 de 
la tercera llengua, que era requisit per obtenir el 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 a qualsevol tercera llengua  2  

A partir de B1 per a llengües no utilitzades per al 
currículum nuclear  

2  

Els estudiants de grau als quals se’ls requereix l’acreditació del nivell B2 d’una tercera llengua d’entre 
les establertes en les proves per a l’accés a la universitat, poden reconèixer les activitats 
organitzades pel Servei Lingüístic de la URV que suposen l'aprenentatge d'idiomes estrangers amb 

el certificat del nivell assolit. No són objecte de reconeixement els cursos inferiors al nivell B2 de la 
tercera llengua. Al quadre següent s'estableix el nombre màxim de crèdits anuals objecte de 
reconeixement.  

Formació en 
idiomes estrangers  

Nivell  Crèdits anuals  

A partir de C1 per a qualsevol tercera llengua  2  

A partir de B2 per a llengües no utilitzades per al 
currículum nuclear  

2  

Els centres de la URV poden reconèixer activitats addicionals que tinguin relació amb el seu 
programa formatiu. Els centres poden 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. Ho han de fer a través de l’assignatura optativa Seminaris Interdisciplinaris o 
l’assignatura obligatòria de Ciutadania (quan el centre hagi acordat que se supera per reconeixement 
de crèdits).  

El reconeixement d’1 ECTS requereix, en el cas de les Activitats Universitàries Reconegudes, un 
mínim de 20 hores presencials i 5 hores dedicades a treball autònom de l’estudiant. Si el centre 
considera que l’activitat requereix un altre tipus de distribució, cal presentar la proposta justificada 
al vicerectorat competent en la matèria. 

En cas d’activitats que es realitzin de forma virtual, s’ha de controlar el seguiment de la dedicació 
de l’estudiant. L’estudiant ha de presentar obligatòriament un treball per rebre la qualificació.  

El reconeixement d’1 ECTS requereix, en el cas de les assignatures de Ciutadania i de Seminaris 
Interdisciplinaris, un mínim de 10 hores presencials i un màxim de 15 hores dedicades a treball 
autònom de l’estudiant. En el cas que es proposi aquest nombre d’hores no presencials, haurien de 
quedar justificades les hores de treball autònom; és a dir, caldria incloure els requisits del treball 
pel que fa a extensió mínima, obligatorietat d’ús de fons bibliogràfics o altres requisits que en 
garanteixin la qualitat acadèmica. En cas que aquestes 15 hores de treball autònom siguin tasques 

distribuïdes durant l’activitat, també cal especificar-ne la planificació, característiques i avaluació.   

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



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

La Comissió de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, delegada del Consell de Govern, ha 
d’aprovar les activitats no incloses en les taules anteriors aplicables a tots els estudiants de grau de 
la URV i els crèdits que corresponen a cadascuna.  

L'oferta d'activitats reconegudes s’ha de publicar abans de l'inici del curs acadèmic.  

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

L'avaluació de cada activitat requereix un percentatge d'assistència i la presentació d'una memòria. 
L'organitzador avalua l'activitat com a apta o no apta. La unitat de gestió ha de fer arribar a cada 
secretaria la relació d'estudiants inscrits i la qualificació.  

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 duta a terme. En qualsevol cas, es requerirà l’assistència a un mínim del 
80% de les sessions. Correspon al secretari o la secretària de l'òrgan de govern de la unitat 
corresponent certificar l'assistència dels estudiants i avaluar com a apta o no apta la memòria 
presentada.  

Quan l'estudiant superi una activitat inscrita en alguna unitat de la URV i obtingui el reconeixement 
de crèdits, la secretaria del centre ha de registrar el nombre de crèdits superats en el seu expedient 
seguint el procediment que s'estableixi, sense que la persona hagi de fer cap altra acció 
administrativa, o bé presentant la documentació corresponent en cas d'una activitat externa. 
L'assignatura s'incorpora a l'expedient de l'estudiant en el moment que ha superat la totalitat dels 
crèdits.  

En el cas que la unitat organitzadora sigui externa a la URV, i en el cas de cursos impartits pel Servei 
Lingüístic de la URV, l’Oficina d’Orientació Universitària (OOU) i el Servei d’Atenció a la Comunitat 
Universitària (SACU), per incorporar els crèdits reconeguts a l'expedient acadèmic, cal abonar el 
preu que determini el decret de preus de la Generalitat de Catalunya.  

 

 


