
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Acord CP.EPSEM/2022/04/04, de 16 de març de 2022, 
de la Comissió Permanent de l’EPSEM. 

Llista de reconeixements 
d’activitats universitàries 
culturals esportives, de 
representació estudiantil, 
solidàries i de cooperació 
que computen a l’efecte de 
l’obtenció d’un títol oficial de 
grau 



 

D’acord amb l’article 46.2.i de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i el 
que estableix l’article 12.8 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, 
de 2 de juliol, pot ser objecte de reconeixement com a crèdits que computen a l’efecte de 
l’obtenció d’un títol oficial de grau les activitats universitàries culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació. 

La normativa preveu un conjunt d’activats UPC (mapa d’activitats culturals, esportives, 
solidàries, de cooperació i de representació estudiantil) i un segon conjunt d’activitats 
proposades per les diferents Escoles. 

Dins el primer bloc d’activitats, en l’itinerari “programa cultural 2” s’inclou l’activitat “Colles 
castelleres UPC” amb el reconeixement següent: 

Nom de l’activitat Crèdits 
ECTS 

Durada de l’activitat Període de 
sol·licitud 

Colles castelleres UPC  
(Penjats del Campus, ....) 

1-3 Per cada curs 1r i 2n Q 

Dins el segon bloc d’activitats, les activitats proposades per l’Escola, es proposa canviar 
l’agrupació de les activitats que s’ofereixen a l’EPSEM de la forma següent: 

- Activitats esportives i culturals dins l’EPSEM 
- Activitats esportives i culturals fora l’EPSEM 

Cada agrupació d’activitats inclou les següents activitats: 

Activitats esportives i culturals dins l’EPSEM 

Nom de l’activitat Crèdits 
ECTS 

Durada de l’activitat Període de 
sol·licitud 

Ciència i tecnologia: exploratori dels 
recursos de la natura (UCEN) 

1 Per cada curs 1r i 2n Q 

Ciència i tecnologia: recorreguts 
d'interès mediambiental i geològic 

1 Per cada curs 1r i 2n Q 

Associació Dynamics 3 Per cada quadrimestre 1r i 2n Q 

Associació Synergy 3 Per cada quadrimestre 1r i 2n Q 

UNIRAID 3 Per cada activitat 1r i 2n Q 

Activitats esportives i culturals fora l’EPSEM 

Participació a l’Orfeó Manresà 3 Acreditació de 100 hores 1r i 2n Q 
 


