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NORMATIVA DE RECONEIXEMENT D’ACTIVITATS ORGANITZADES PER L’ESCOLA
SUPERIOR D’INFERMERIA DEL MAR EN CREDITS UNIVERSITARIS UPF A PARTIR DEL
CURS ACADEMIC 2017-2018

Normativa de reconeixement en crèdits per alumnes col·laboradors amb l’ESIMar
L’objecte d’aquesta normativa és regular el reconeixement en crèdits per la
participació en les activitats universitàries organitzades per l’Escola Superior
d’Infermeria del Mar, centre adscrit a la UPF, a les quals se’ls hi atorga expressament
la qualitat d’activitats amb reconeixement en crèdits universitaris segons el conveni
establert amb la Universitat Pompeu Fabra.
Valoració en crèdits
Per reconèixer aquestes activitats s’estableix, com a base general, que un crèdit es
correspon a 25 hores de dedicació a l’activitat objecte de reconeixement.
Activitats ESIMar objecte de reconeixement
Les activitats universitàries organitzades per l’Escola Superior d’Infermeria del Mar
que es poden reconèixer en crèdits, i el nombre de crèdits que li correspon a
cadascuna, són les següents:
o Pertinença a programes d’innovació: 3 crèdits anuals per alumne Màxim: 4
alumnes
o Promoció de la salut:
Grup GRENFIC VIH: 1 crèdit anual per alumne Màxim: 10 alumnes
o Grup Organitzador Cinefòrum: 1 crèdit anual per alumne Màxim: 4 alumnes
o Representació estudiantil: 1 crèdit per curs a delegat i subdelegat
o Pertinença a comissions de l’ESIMar: segons dedicació, amb un màxim de 0,5
crèdits anuals
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o Col·laboració en Portes obertes: 0,3 crèdits per sessió Màxim: 10 alumnes
o Col·laboració en Sessions informatives: 0,3 crèdits per sessió Màxim: 2
alumnes
o Col·laboració en el Saló de l’ensenyament: 0,08 crèdits corresponents a 2h
(3,2 crèdits en total)
o Col·laboració en jornades: màxim 2 alumnes per jornada
− 0,3 crèdits per jornada completa (7.5h)
− 0,15 crèdits per mitja jornada
o Col·laboració en l’acte de graduació: 0,15 crèdits amb un màxim de 4
alumnes
Requisits de les activitats objecte de reconeixement
− Els estudiants han de desenvolupar les activitats susceptibles de
reconeixement en crèdits durant el període en que han estat matriculats en
els estudis oficials del Grau en Infermeria de l’Escola Superior d’Infermeria
del Mar, a partir del curs acadèmic 2017-2018.
− Per obtenir el reconeixement en crèdits s’haurà d’acreditar l’activitat
realitzada per l’estudiant i les hores dedicades, mitjançant certificació de la
persona responsable de l’activitat o projecte.
Preu incorporació crèdits reconeguts
Per incorporar el reconeixement en crèdits d'activitats universitàries a l'expedient
acadèmic, cal abonar l'import que fixi el decret de preus públics pel concepte de
reconeixement de crèdits.
Incorporació a l’expedient acadèmic
S'incorporaran com a crèdits reconeguts, un mínim d'1 crèdit i un màxim de 6 rèdits
a l'expedient acadèmic amb caràcter d'assignatura optativa, per complir els requisits
d'obtenció del títol de Grau.
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Cal incorporar un mínim de 5 crèdits per tal de convalidar aquests crèdits d’activitats
ESIMar per una de les 4 assignatures optatives que cal cursar al tercer curs del Grau.
En el cas que un estudiant no arribi als 5 crèdits necessaris per convalidar una
assignatura optativa, se li podrà descomptar del preu d’una assignatura optativa i
abonar nomes la part de creditatge que li falti.
En el cas que a un estudiant se li reconeguin més de 6 crèdits per la participació en
les activitats previstes en aquesta normativa, l'excés no computarà en el total de
crèdits necessari per obtenir el títol de grau, però si li contarà per a realitzar cursos
millora o com a crèdits dels màsters de l’ESIMar.
En el cas que un estudiant no arribi al mínim d’1 crèdit en activitats ESIMar, no se li
incorporarà a l’expedient acadèmic però li contarà per realitzar cursos millora de
l’ESIMar.
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