
 

NORMATIVA DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ELS ESTUDIS DE 

GRAU PER ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES 

(Acord de Consell de Govern 01/10/2009 i posterior modificació de 23/02/2011) 

Preàmbul  

- L’article 46.2.i de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats preveu que 

l’estudiantat té dret a obtindre reconeixement acadèmic per la seua participació en activitats 

universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.  

- L’article 12.8 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel RD 861/2010 de 2 de 

juliol, sobre l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, estableix que l’estudiantat 

podrà obtindre reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries 

culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació d'almenys 6 crèdits 

del total del pla d’estudis cursat.  

- El document de directrius generals pròpies per a l’elaboració de plans d’estudis oficials de grau 

de la Universitat Jaume I, aprovat pel Consell de Govern el 2 d’abril de 2008, en el punt 3.3.3 

relatiu a les matèries optatives diu que a l’UJI s’inclouran 6 ECTS d’optativitat per al 

reconeixement acadèmic de crèdits per la participació en activitats universitàries 

extraacadèmiques. 

Article 1. Objecte i àmbit d' aplicació  

L’estudiantat dels estudis de grau de la Universitat Jaume I pot obtindre per reconeixement 6 crèdits 

optatius per la realització d’activitats universitàries aprovades pel Consell de Direcció.  

Article 2. Activitats universitàries susceptibles de ser reconegudes com a crèdits optatius en els 

estudis de grau  

Poden ser reconegudes com a crèdits optatius les següents activitats:  

a. Activitats de representació estudiantil, sempre que tinguen unes funcions i unes responsabilitats 

assignades i gestionen una àrea de treball que tinga repercussió sobre la comunitat universitària 

(entre altres, membres del Consell de l’Estudiantat, coordinadors i coordinadores de titulació, 

coordinadors i coordinadores de centre, delegats i delegades i subdelegats i subdelegades de 

classe). Les hores de dedicació han d’incloure formació i han d’estar degudament acreditades 

pel responsable de les activitats formatives.  



 

b. Activitats organitzades per departaments, unitats predepartamentals, centres, instituts 

universitaris, Centre de Postgrau i Formació Continuada, Fundació Isonomia, Fundació 

General, Fundació Universitat Jaume I - Empresa (FUJIE) i la Unitat d’Igualtat.  

c. Activitats organitzades des d’un vicerectorat o per institucions amb convenis amb la universitat.  

d. Cursos d’idiomes. A l’estudiantat que, durant els seus estudis universitaris, realitze en l’Escola 

Oficial d’Idiomes cursos de llengües que no formen part de l’oferta acadèmica de la Universitat 

Jaume I els poden ser reconeguts dos crèdits per cada curs superat conduent a l’obtenció del 

certificat del cicle bàsic, intermedi o avançat. A més a més, en el cas de llengües que formen 

part de l’oferta acadèmica de la Universitat Jaume I (alemany, anglès, català, castellà, francès, 

portuguès i italià) es poden reconèixer dos crèdits per cada curs superat del cicle avançat. En 

cap cas es reconeixeran crèdits a l’estudiantat que cursen en règim lliure els estudis de les 

escoles oficials d’idiomes.  

e. Cursos de música. A l’estudiantat que, durant els seus estudis universitaris realitze, en el 

Conservatori Superior de Música, cursos del cicle mitjà o superior, es poden reconèixer dos 

crèdits per cada curs superat.  

f. Activitats de formació dins de l’àmbit de l’associacionisme universitari. Aquestes activitats es 

poden reconèixer sempre que es desenvolupen dins del marc universitari i tinguen com a 

beneficiaris el conjunt o una part significativa de l’estudiantat. Les hores de dedicació han 

d’incloure formació i han d’estar degudament acreditades pel responsable de les activitats 

formatives.  

g. Activitats realitzades per l’estudiantat dins del programa d’esportistes d’elit de la Universitat 

Jaume I. Les hores de dedicació i formació han d’estar degudament acreditades pel director del 

Servei d’Esports.  

h. Activitats solidàries i de cooperació. Serà reconeguda acadèmicament en crèdits la participació 

en determinades activitats formatives de solidaritat i cooperació organitzades per la Universitat 

Jaume I que incorporen de manera explícita l’esmentat reconeixement. La Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat gestionarà abans de cada curs el reconeixement 

corresponent en funció de la taula d’equivalències.  

i. Activitats de voluntariat universitari de caràcter solidari. Les activitats de voluntariat estudiantil 

vinculades al programa UJI-Voluntària seran susceptibles de reconeixement, previ informe de 



 

l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. El informe de l’Oficina es basarà en 

la realització d’una memòria personal de la tasca voluntària realitzada i en el certificat emès per 

l’autoritat competent de la institució on es desenvolupe l’acció voluntària que informe del 

correcte desenvolupament de l’acció referida.  

j. La col·laboració durant un any en programes de suport a estudiants amb discapacitats 

promoguts i coordinats per la Unitat de Suport Educatiu.  

Per al reconeixement d’activitats universitàries dels apartats b, c, f i h es requereix una autorització, 

prèvia a la realització d’aquestes, del Consell de Direcció, qui ha de determinar l’equivalència en 

crèdits (annex I).  

Article 3. Procediment per a que les entitats organitzadores presenten propostes de 

reconeixement de crèdits per activitats universitàries  

Les entitats organitzadores dels apartats b, c, f i h del punt 2 de la present normativa poden proposar al 

Consell de Direcció el reconeixement d’activitats.  

a. Activitats organitzades per departaments, unitats predepartamentals, centres, instituts 

universitaris, Centre de Postgrau i Formació Continuada, Fundació Isonomia, Fundació 

General, Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUJIE) i la Unitat d'Igualtat.  

Les entitats organitzadores han de presentar la corresponent sol·licitud de reconeixement 

d’activitats universitàries a un centre i altres entitats. Els centres han de proposar el catàleg al 

vicerectorat competent per a la posterior tramitació d’aquest al Consell de Direcció. Les 

propostes de cada centre han d’incloure les especificacions que apareixen en l’annex II.  

b. Activitats organitzades des d’un vicerectorat o per institucions amb convenis amb la 

Universitat.  

Es poden reconèixer com crèdits activitats realitzades per l’estudiantat i organitzades des d’un 

vicerectorat en virtut de convenis subscrits amb aquesta finalitat. També es poden reconèixer 

com crèdits activitats organitzades des d’un vicerectorat amb el suport dels serveis de la 

Universitat. En aquest cas, les activitats han de comptar amb un PDI de la Universitat, que és el 

responsable acadèmic del curs, i amb el vistiplau del vicerectorat de què depenen orgànicament, 

que, al seu torn ha de proposar les activitats al vicerectorat competent per a la seua aprovació en 

el Consell de Direcció. Aquestes propostes han d’incloure les especificacions que apareixen en 

l’annex II.  



 

Amb la finalitat de facilitar l’ adequada opció que té l’estudiantat de realitzar activitats s’ha d’elaborar i 

fer públic, al començament (setembre) i a la meitat (febrer) de cada curs acadèmic, un catàleg 

d’activitats que puguen ser objecte de reconeixement com a crèdits optatius del pla d’estudis cursat. Per 

aquest motiu, les activitats que es realitzen durant el primer semestre del curs han de presentar-se al 

Consell de Direcció durant la primera quinzena del mes de juliol, i les que es realitzaran en el segon 

semestre s’han de presentar al Consell de Direcció durant la primera quinzena del mes de gener, per 

tant, les propostes han d’arribar al vicerectorat competent, l’ultima setmana de juny i l’ultima setmana 

de desembre per a la seua posterior tramitació.  

Després de finalitzar l’activitat, els responsables de l’organització d’aquesta han d’expedir un 

document acreditatiu que justifica a l’alumne la realització de les activitats.  

Article 4. Procediment per a l’estudiantat per a sol·licitar el reconeixement de crèdits per 

activitats universitàries  

L’estudiantat per a tramitar el reconeixement de crèdits ha d’adjuntar a l’imprès de sol·licitud (annex 

III) el justificant d’haver realitzat l’activitat.  

Les activitats s’han de realitzar amb posterioritat a la formalització de la primera matrícula en el pla 

d’estudis en què es pretén el reconeixement de crèdits.  

El màxim de crèdits que l’estudiantat de la Universitat Jaume I pot aconseguir mitjançant el 

reconeixement d’activitats universitàries és de 6 crèdits optatius. Aquests crèdits s’incorporen a 

l’expedient de l’estudiantat amb la qualificació d’apte i no computen per a l’obtenció de la nota mitjana 

de l’expedient.  

Una vegada emesa la resolució de reconeixement de crèdits no se’n pot sol·licitar l’anul·lació.  

La incorporació dels crèdits reconeguts se sol·licita en el termini de matrícula. Excepcionalment, al 

llarg del curs en què es realitza l’activitat, poden incorporar els crèdits al seu expedient l’estudiantat 

que estiga en condicions de finalitzar els seus estudis en el mateix curs acadèmic o traslladen el seu 

expedient a una altra universitat  

Article 5. Entrada en vigor  

Les disposicions d’aquesta normativa són d’aplicació per als estudis de grau que s’implanten a partir 

del curs 2009/2010 i posteriors.  

 



 

Annex I  

Taula d’equivalències per a les activitats dels apartats b, c, f, i h.  

Hores de l’activitat  Reconeixement de crèdits  

De 10 a 19 hores  0,5 crèdits  

De 20 a 29 hores  1 crèdit  

De 30 a 39 hores  1,5 crèdits  

A partir de 40 hores  2 crèdits  

 

Taula d’equivalències per a les activitats dels apartats i i j  

Hores de dedicació  Reconeixement de crèdits  

50 a 90 hores  0,5 crèdits  

Més de 90 hores  1 crèdit  

 

Annex II Sol·licitud de reconeixement d’activitats universitàries en els estudis de grau per part de les 

entitats organitzadores  

Annex III Sol·licitud de reconeixement d’activitats universitàries en els estudis de grau per part de 

l’estudiantat.  

(La relació d’activitats es pot consultar a la pàgina Uhttp/www.uji.esU)  


