PROCEDIMENT PER AL RECONEIXEMENT D’ECTS
DEL BLOC DE COOPERACIÓ EN LES TITULACIONS DE GRAU (PROPOSTA)

L’ACORD 143/2011 DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UPC APROVA I ARTICULA EL
RECONEIXEMENT ACADÈMIC DE LES ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES,
DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ.

Aquest acord desenvolupa l’article 7.1.i) de l’Estatut de l’Estudiant (aprovat pel RD 1791/2010 de 30 de
desembre de 2010) que estableix el dret dels estudiants a obtenir reconeixement acadèmic per la seva
participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de
cooperació.

En el document la UPC determina el marc normatiu i defineix quines són les activitats universitàries que
poden obtenir aquest reconèixer en les titulacions de grau, catalogant-les en sis grans blocs: cultural,
esportiu, de solidaritat, de cooperació, de representació estudiantil i de mobilitat.

En el Bloc de Cooperació es recullen diferents tipus d’activitats relacionades amb la cooperació per al
desenvolupament.

L’Acord aprovat pel CG assigna al Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) la responsabilitat
de valorar, determinar i donar a conèixer les accions d’aquest bloc, recollides a l’Itinerari d’Activitats
de Cooperació. També és responsabilitat del CCD la presentació de la corresponent proposta
d’atorgament de crèdits, així com la seva formalització en els expedients acadèmics dels estudiants que
compleixin amb els requeriments que s’indiquen per a cada cas.
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ITINERARI D’ACTIVITATS DE COOPERACIÓ

L’itinerari d’Activitats de Cooperació indica quines són les accions susceptibles d’obtenir reconeixement
acadèmic en aquest camp. L’acord de CG estableix els requeriments que han d’acomplir cadascuna de
les activitats relacionades i quins són els criteris i els mecanismes d’avaluació que cal aplicar per tal de
valorar l’aprofitament acadèmic, com també quines són les seves equivalències en ECTS.

Aquest itinerari s’estructura en tres tipus de programes complementaris:
1. Formació en cooperació al desenvolupament: el programa contempla el reconeixement
acadèmic de les Jornades de Formació en Cooperació al Desenvolupament que ve organitzant
anualment el CCD. Per altra banda, obre la possibilitat que el CCD valori l’atorgament de crèdits
per la realització d’altres programes de formació en aquest camp, organitzats dins o fora de la
UPC.
2. Mobilitat internacional en cooperació al desenvolupament: el programa contempla el
reconeixement de crèdits per la participació en projectes de cooperació impulsats anualment
pel CCD. Addicionalment, es pot reconèixer la participació en programes de cooperació externs
a la UPC sempre i quan compleixin les condicions estipulades.
3. Altres activitats de cooperació per al desenvolupament realitzades en territori nacional,
consistents a preparar i formular projectes de cooperació per al desenvolupament a executar
en un país del Sud, accions de sensibilització i educació per al desenvolupament, com també la
participació activa en iniciatives impulsades per ONG i altres entitats sense ànim de lucre.

PROCEDIMENT
El CCD determina i dóna difusió -a través de la seva web- a les activitats integrades en els programes que
organitza/impulsa de manera directa, com ara els programes formatius o la participació en projectes de
cooperació. Defineix, en cada cas, quins són els requeriments, la durada, els crèdits atorgables, el
mecanisme d’avaluació i les competències acadèmiques en què incideix l’acció formativa.

1. PROGRAMA DE FORMACIÓ EN COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

1.1. Es reconeixerà amb 1 ECTS per cada 25 hores de curs l’assistència i aprofitament a les Jornades
de Formació en Cooperació al Desenvolupament que organitza anualment el CCD en connexió
amb la convocatòria d’ajuts.
El CCD efectua el control d’assistència i avalua l’aprofitament a través d’un treball opcional
presentat pels participants que hi estiguin interessats. Fa aquest procediment d’ofici i, per tant,
no és necessari que els/les participants presentin una sol·licitud de reconeixement d’ECTS.
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1.2. L’estudiant pot presentar al CCD una sol·licitud de reconeixement de crèdits per la seva
participació en programes de formació organitzats per altres entitats que hagin signat
prèviament un acord de col·laboració amb el CCD en aquest àmbit. En aquest cas, l’estudiant
haurà de presentar un document emès per l’entitat on consti el programa realitzat i on
s’especifiqui amb detall el contingut, la durada, la persona responsable de la coordinació
acadèmica, el mecanisme d’avaluació que s’ha aplicat i la valoració que en fan sobre
l’aprofitament de l’estudiant.
En base a aquesta informació, el CCD elaborarà la corresponent proposta de reconeixement de
crèdits.

En el marc d’aquest programa es poden reconèixer un màxim de 2 ECTS.

2. PROGRAMA DE MOBILITAT INTERNACIONAL EN COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT

2.1. El CCD podrà reconèixer ECTS per estades en països en vies de desenvolupament realitzades en
el marc de projectes aprovats a traves de les convocatòries anuals d’ajuts a activitats de
cooperació. El procediment l’ha d’iniciar l’estudiant presentant al CCD una sol·licitud signada
acompanyada de la documentació següent:
•

Informe d’avaluació de l’estada signat pel/per la responsable de l’entitat/institució que
actuï com a contrapart local en el projecte.

•

Informe realitzat per l’estudiant en què relacioni l’experiència realitzada amb
l’aprenentatge acadèmic obtingut.

•

Informe del PDI tutor/a, en què valori el treball desenvolupat en el marc del projecte,
en relació amb l’àmbit d’estudis del / de la sol·licitant

2.2. En cas que es tracti d’un treball vinculat a organitzacions i/o programes externs a la UPC (fora
del marc de la convocatòria del CCD), a més de la documentació anterior cal que hi hagi un
acord previ entre el CCD i l’entitat que impulsa el projecte, en què s’especifiqui el contingut de
la col·laboració, la durada, el mecanisme de seguiment i d’avaluació i on s’identifiqui el/la
responsable del programa que actuarà d’interlocutor amb el CCD. L’acord designarà també un
PDI de la UPC que actuarà com a tutor.

En el marc d’aquest programa es poden reconèixer un màxim de 6 ECTS, d’acord amb la progressió
següent:
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•
•
•
•
•

a partir de 4 setmanes : 2 ECTS
a partir de 6 setmanes: 3 ECTS
a partir de 8 setmanes: 4 ECTS
a partir de 10 setmanes: 5 ECTS
a partir de 12 setmanes: 6 ECTS

3. PARTICIPACIÓ EN ALTRES ACTIVITATS DE COOPERACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT REALITZADES EN TERRITORI NACIONAL

El reconeixement d’aquestes activitats requereix de l’existència prèvia d’un acord entre el CCD i l’entitat
on es realitzi la col·laboració. Aquest document ha de descriure el programa, la durada i la dedicació
previstes així com els mecanismes de seguiment i avaluació, i ha d’identificar al/a la representant de
l’entitat que actuarà com a interlocutor/a amb el CCD.

Un cop finalitzada l’activitat l’estudiant ha de presentar un informe elaborat i signat pel/per la
representant de l’entitat promotora on es valori el treball realitzat, juntament amb un informe en què
l’estudiant valori la seva pròpia tasca i l’experiència.

En el marc d’aquest programa es poden reconèixer un màxim de 2 ECTS per curs acadèmic.
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