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RECONEIXEMENT DE FINS A 6 CRÈDITS PER ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ DIVERSES 
 
Segons l’apartat punt 2.3, de la R RNS/2869/2011 de 21 de novembre, l’estudiant pot obtenir 
reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats culturals, esportives, de 
representació estudiantil solidàries i de cooperació fins a un màxim de sis crèdits del total del pla 
d’estudis cursat. 
 
Objectiu del reconeixement 
 
El reconeixement es realitzarà a través de 3 modalitats segons el nombre d’hores:  
 

1. Reconeixement d’activitats per 3 ECTS: les activitats objecte de reconeixement acadèmic en 
crèdits hauran d’acreditar un mínim de 75 hores. de treball per obtenir els 3 ECTS.  

2.  Reconeixement d’activitats per 1 ECTS: les activitats objecte de reconeixement acadèmic en 
crèdits hauran d’acreditar un mínim de 25 hores de treball per obtenir 1 ECTS 

 
 
Tipologies d’activitats susceptibles de reconeixement: 
 

Tipologia 
d’activitats 

Exemples Nombre de crèdits a 
reconèixer1 

Activitats de 
representació: 
 

La participació en els òrgans de 
representació col·lectius de 
l’Institut del Teatre: 
 

 Representants pel sector de 
l’estudiantat en el consell 
d’escola 

 Representants en el consell 
d’estudiants 

 Representants del consell 
d’estudiants en el consell de 
direcció de l’Institut del 
Teatre 

 

Per a 2 anys amb 
participació regular en dos 
consells fins a 3   ECTS 
 
Per a 3 anys amb 
participació regular en un 
consell fins a 3 ECTS 
 
Per a 4 anys amb 
participació regular en un 
consell 3 ECTS. 

Activitats de 
participació: 
 

 Participació en comissions de 
treball creades per l’escola o 
l’Institut 

 Participació en activitats 
organitzades per l’escola o 
l’Institut (lliçó inaugural, 
mostres, activitats centenari, 

En funció de les hores  
 
 
 
En funció de les hores 
comptant preparació, 
execució, etc... 

                                                 
1
 Equivalència 1 crèdit = 25 hores 
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etc.) 

 La participació activa en el 
blog d’estudiants del CSD, 
sigui en la direcció, en el 
consell de redacció, en la 
confecció d’articles o 
projectes informatius o de 
recerca vinculats al blog. 

 

Activitats 
artístiques de 
col·laboració 
amb projectes 
de l’escola: 
 

 Col·laboració artística en 
projectes d’altres companys 
de l’escola 

 Col·laboració en projectes 
solidaris organitzats per 
l’escola o l’Institut. 

 

 Es podrà reconèixer 
acadèmicament en crèdits la 
participació en projectes 
artístics o pedagògics de les 
arts escèniques en general i 
en particular de la dansa que 
suposin un enriquiment del 
currículum de la titulació 
superior de dansa. 

 

En funció de les hores de 
dedicació 
 
 

Altres  
 

 Es reconeixerà acadèmicament 
en crèdits la participació en 
activitats de solidaritat i de 
cooperació vinculades a les arts 
escèniques i que suposi una 
forma de participació social 
destinada a millorar les 
condicions de vida i de cultura 
dels diferents col·lectius a qui 
vagi dirigida. 

 

 Es reconeixerà acadèmicament 
en crèdits la participació en 
activitats esportives d’ampli 
abast que suposin un 
enriquiment de la formació del 
CSD i un complement al 
currículum de la titulació 
superior en dansa. 

En funció de les hores de 
dedicació 
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Les activitats de participació i de col·laboració poden realitzar-se tant en la pròpia escola com fora 
de l’àmbit de l’escola. 
 
 
Període de realització de les diverses activitats: 
 
Les activitats susceptibles de ser reconegudes s’hauran d’haver realitzat en el període que l’alumne 
ha estat matriculat en els estudis que està cursant. 
 
Sol·licitud i acreditació 
 
L’estudiant sol·licitarà mitjançant instància el reconeixement dels crèdits. 
L’estudiant haurà d’acreditar documentalment les activitats realitzades fora de l’àmbit de l’escola 
on hauran de constar les hores realitzades. 
Per a les activitats realitzades en l’àmbit de l’escola el secretari/secretaria acadèmic del centre 
emetrà un document acreditant el temps i les activitats realitzades en el centre. 
L’equip directiu en funció de l’activitat i el barem que consta en aquesta normativa, establiran la 
conveniència i el nombre de crèdits que podran ser reconeguts. 
 
Resolució de la sol·licitud 
 
Un cop resolta la sol·licitud per part de l’equip directiu de l’escola, la secretaria acadèmica general 
comunicarà a l’alumne la resolució, aquest haurà de realitzar la matrícula de l’assignatura optativa 
corresponent i determinada per l’escola, el cost d’aquesta matrícula serà el que determini 
l’ordenança de taxes i preus públics per al curs vigent.  
 
En l’expedient de l’alumne l’assignatura que correspongui constarà com a reconeguda. 
 
 
Assignatures on es reconeixen els crèdits: 
 
Reconeixement d’activitats 1          3 ECTS 
Reconeixement d’activitats 2          3 ECTS 
Reconeixement d’activitats 3            1 ECTS  
Reconeixement d’activitats 4            1 ECTS  
Reconeixement d’activitats 5            1 ECTS  
Reconeixement d’activitats 6            1 ECTS  
Reconeixement d’activitats 7            1 ECTS  
Reconeixement d’activitats 8            1 ECTS  
Reconeixement d’activitats 9            1 ECTS  
 
 


