
CATÀLEG DE CRÈDITS RAC (TecnoCampus-UPF)

Bloc Nom de l'activitat/programa
Equivalència Hores/Crèdits 

ECTS

Crèdits ECTS 
(6 ECTS durant tots els cursos 

acadèmics)

Unitat/persona responsable de 
l'activitat/programa

Signatura Requisits per al reconeixement de crèdits ECTS

Colla Castellera "Els Passerells" 1ECTS = 25h Entre 1 i 2 ECTS per curs 
Cap de Relacions Internacionals i 

Carreres Professionals Director/a del Centre

1. Fitxa inscripció a l'activitat i formalització del pagament en el cas de que l’activitat tingui un cost
2. Certificació d'assistència al 80% de les sessions d’entrenament/formació realitzades. El certificat serà signat pel monitor/responsable de 
l’activitat setmanalment i mensualment validat pel responsable del serveis campus. 
3. Assistència de com mínim 2 sessions de presentació del grup a alumnes de Tecnocampus . ( Portes obertes, dia Zero,.etc) (es realitza 
control d'assistència al finalitzar la sessió).
4. Assistència als actes de presentació de l’activitat davant públic. 
5. Informe final de l’activitat realitzat per l’alumne.
6. Informe de seguiment per part del monitor de l’activitat.

Ràdio i Activitats Radiofòniques 1ECTS = 25h 2 ECTS per curs (màxim 6) Director Ràdio Universitària Director/a del Centre

1. Fitxa inscripció a l'activitat i formalització del pagament en el cas de que l’activitat tingui un cost
2. Certificació d'assistència al 80% de les sessions d’entrenament/formació realitzades. El certificat serà signat pel monitor/responsable de 
l’activitat setmanalment i mensualment validat pel responsable del serveis campus. 
3. Assistència de com mínim 2 sessions de presentació del grup a alumnes de Tecnocampus . ( Portes obertes, dia Zero,.etc) (es realitza 
control d'assistència al finalitzar la sessió).
4. Assistència als actes de presentació de l’activitat davant públic. 
5. Informe final de l’activitat realitzat per l’alumne.
6. Informe de seguiment per part del monitor de l’activitat.

Aula de teatre TecnoCampus 1ECTS = 25h Entre 1 i 2 ECTS per curs
Cap de Relacions Internacionals i 

Carreres Professionals Director/a del Centre

1. Fitxa inscripció a l'activitat i formalització del pagament en el cas de que l’activitat tingui un cost
2. Certificació d'assistència al 80% de les sessions d’entrenament/formació realitzades. El certificat serà signat pel monitor/responsable de 
l’activitat setmanalment i mensualment validat pel responsable del serveis campus. 
3. Assistència de com mínim 2 sessions de presentació del grup a alumnes de Tecnocampus . ( Portes obertes, dia Zero,.etc) (es realitza 
control d'assistència al finalitzar la sessió).
4. Assistència als actes de presentació de l’activitat davant públic. 
5. Informe final de l’activitat realitzat per l’alumne.
6. Informe de seguiment per part del monitor de l’activitat.

Coral TecnoCampus 1ECTS = 25h Entre 1 i 2 ECTS per curs
Cap de Relacions Internacionals i 

Carreres Professionals Director/a del Centre

1. Fitxa inscripció a l'activitat i formalització del pagament en el cas de que l’activitat tingui un cost
2. Certificació d'assistència al 80% de les sessions d’entrenament/formació realitzades. El certificat serà signat pel monitor/responsable de 
l’activitat setmanalment i mensualment validat pel responsable del serveis campus. 
3. Assistència de com mínim 2 sessions de presentació del grup a alumnes de Tecnocampus . ( Portes obertes, dia Zero,.etc) (es realitza 
control d'assistència al finalitzar la sessió).
4. Assistència als actes de presentació de l’activitat davant públic. 
5. Informe final de l’activitat realitzat per l’alumne.
6. Informe de seguiment per part del monitor de l’activitat.

Llengües 6 ESCTS en total Caps d'Estudi Director/a del Centre

1. Imprès de sol·licitud que expressi l'idioma objecte de reconeixement. És imprescindible que s'indiqui l'idioma cursat durant 
l'ensenyament secundari i el lloc on s'ha cursat aquest ensenyament (en els casos de sol·licituds de reconeixement de cursos de català o 
castellà).
2. Original i fotocòpia del certificat acreditatiu del nivell assolit. 
Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau: 
https://seuelectronica.upf.edu/normativa/upf/normativa/grau/Rd1393/regim/creditsllengues.html

Universitat d'Estiu TecnoCampus 1ECTS = 25h Entre 1 i 2 ECTS per curs
Responsable de Formació 

Permanent Director/a del Centre

1. Certificació d'assistència al 80% de les sessions formació realitzades, mitjançant signatura del participants. Es realitza control 
d'assistència a l'iniciar la sessió. El full d’assistència és controlat pel professor/coordinador del curs. Els fulls d’assistència s’entreguen al 
responsable de Formació Permanent un cop acabat el curs. 
2. Certificació de l’aprofitament del curs. Aquesta certificació es fa mitjançant el sistema d’avaluació especificat en el curs o en el seu 
defecte es demana a l’alumne l’entrega d’un resum/informe del curs realitzat que serà avaluat pel professor/coordinador del curs. 
L’entrega es farà durant els 7 dies següents a la realització del curs a l'e-mail del professor/coordinador del curs.

Universitat d'Estiu: http://www.tecnocampus.cat/ca/formacio-continua/estiu-tecnocampus/cursos-tallers

Lliga de debat 1ECTS = 25h 1 ECTS per curs
Cap de Relacions Internacionals i 

Carreres Professionals Director/a del Centre

1. Fitxa inscripció a l'activitat i formalització del pagament en el cas de que l’activitat tingui un cost.
2. Certificació d'assistència al 80% de les sessions realitzades. El certificat serà signat pel formador responsable de l’acte en la periodicitat 
de l'activitat i mensualment validat pel responsable del serveis campus. 
3. Informe final de l’activitat realitzat per l’alumne.

CU
LT

U
RA

LS
 I 

LL
EN

G
Ü

ES

1 Última revisió: 13/9/2017 



CATÀLEG DE CRÈDITS RAC (TecnoCampus-UPF)

Bloc Nom de l'activitat/programa
Equivalència Hores/Crèdits 

ECTS

Crèdits ECTS 
(6 ECTS durant tots els cursos 

acadèmics)

Unitat/persona responsable de 
l'activitat/programa

Signatura Requisits per al reconeixement de crèdits ECTS

Programa Skills 1ECTS = 25h 1 ECTS per curs
Cap de Relacions Internacionals i 

Carreres Professionals Director/a del Centre

1. Fitxa inscripció a l'activitat i formalització del pagament en el cas de que l’activitat tingui un cost.
2. Certificació d'assistència al 80% de les sessions realitzades. El certificat serà signat pel formador responsable de l’acte en la periodicitat 
de l'activitat i mensualment validat pel responsable del serveis campus. 
3. Informe final de l’activitat realitzat per l’alumne.

Cinefòrum TecnoCampus 1ECTS = 25h 1 ECTS per curs

Rafael Suàrez Gómez (professor 
responsable   del Grau en 

Mitjans Audiovisuals i del Grau 
de Ciències de l'Activitat Física) Director/a del Centre

1. Assistir a un 90% dels visionats de films prèviament escollits pel cos docent. El control d'assistència el farà el responsable de l'activitat.
2. Lliurar un exercici escrit d'anàlisi i interpretació d'un film o conjunt de films. Caldrà que a l'apuntar-te a l'activitat et possis d'acord amb 
el respobsable de l'activitat sobre el contingut exacte d'aquest treball.

Sortir, conèixer, compartir: cooperació 
amb Matres Mundi, Associació 
espanyola Contra el Càncer, Càritas, 
Fundació Maresme, Associació africana 
Jama Kafo, Parròquia Maria Auxiliadora 
de Mataró, Parròquia Sta. Maria de 
Mataró, Creu Roja assamblea local de 
Mataró, Fundació GIMM, SPAM- Stat 
Protectora d'Animals, Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Mataró, SIDRAL- PIJ 
Mataró, Centre de Normalització 
Lingüística del Maresme. 1ECTS = 25h Entre 1 i 2 ECTS per curs Director/a del Centre Director/a del Centre

Abans d'iniciar l'activitat cal que l'alumne sol·liciti a la Direcció de la ESCST/ESCSET l'autorització per ser reconeguda com a crèdit RAC. Si 
l'activitat s'accepta es realitzarà una entrevista amb l'alumne on es pactarà un programa d'activitats, i un temps de seguiment i avaluació. 

Programa Voluntaris TecnoCampus 1ECTS = 25h Entre 1 i 2 ECTS per curs
Cap de Relacions Internacionals i 

Carreres Professionals Director/a del Centre

1. Fitxa d'inscripció a l'activitat.
2. Entrevista amb serveis campus per fixar el pla de treball abans de començar l'activitat.
3. Certificació d'assistència a cadascuna de les activitats de voluntariat. Aquest certificat tindrà el vist-i-plau del responsable de l'entitat de 
voluntariat i del responsable de servei campus.
4. Informe final de l'activitat realitzat per l'estudiant.
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CATÀLEG DE CRÈDITS RAC (TecnoCampus-UPF)

Bloc Nom de l'activitat/programa
Equivalència Hores/Crèdits 

ECTS

Crèdits ECTS 
(6 ECTS durant tots els cursos 

acadèmics)

Unitat/persona responsable de 
l'activitat/programa

Signatura Requisits per al reconeixement de crèdits ECTS

Comparteix el teu temps amb 
persones dependents 1ECTS = 25h Entre 1 i 2 ECTS per curs Director/a del Centre Director/a del Centre

Abans d'iniciar l'activitat cal que l'alumne sol·liciti a la Direcció de la ESCST/ESCSET l'autorització per ser reconeguda com a crèdit RAC. Si 
l'activitat s'accepta es realitzarà una entrevista amb l'alumne on es pactarà un programa d'activitats, un temps de seguiment i avaluació. El 
professor responsable farà un control de seguiment de l'assistència programada. A més l'avaluació constarà de dues proves escrites: 1. un 
diari reflexiu en relació a la vivència del temps compartit. 2. Una enquesta realitzada a la persona dependent.

Campus Saludable 1ECTS = 25h 2 ECTS per curs Director/a del Centre

Quan un/a alumne/a estigui interessat/da a realitzar aquesta activitat haurà de sol·licitar una entrevista amb els PDI responsables. La 
finalitat de l'entrevista serà valorar si els interessos i motivacions dels alumnes coincideixen amb els objectius de l'activitat. La majoria de 
tasques es realitzaran en horari no lectiu i en dies laborables a les instal·lacions del Tecnocampus. Activitats possibles:
1) Celebració del DMAF: l'entrevista tindrà lloc a partir del mes de setembre de cada curs i fins al final del mes de Gener.
2) Apoderament per la promoció dels estils de vida actius i saludables: l'entrevista tindrà lloc durant el mes de Setembre, per tal de poder 
garantir una bona planificació de l’activitat al llarg del curs acadèmic.
3) Assessorament d'estils de vida actius i saludables: per participar-hi, cal haver realitzat l'activitat número dos (apoderament) com a 
requisit previ. L'entrevista tindrà lloc durant el mes de Juliol per iniciar la cooperació al mes de Setembre del curs acadèmic següent.
Els professors responsables faran un seguiment de control de l’assistència programada. L'avaluació es basarà fonamentalment en aspectes 
competencials:
- Rúbrica específica de les competències descrites més amunt.
- Memòria individual de participació per incloure's en la memòria general.
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CATÀLEG DE CRÈDITS RAC (TecnoCampus-UPF)

Bloc Nom de l'activitat/programa
Equivalència Hores/Crèdits 

ECTS

Crèdits ECTS 
(6 ECTS durant tots els cursos 

acadèmics)

Unitat/persona responsable de 
l'activitat/programa

Signatura Requisits per al reconeixement de crèdits ECTS

Ironman Barcelona 1ECTS = 25h Entre 1 i 2 ECTS per curs Ironman Barcelona Director/a del Centre Assistència acreditada per Ironman Barcelona en un certificat d'aprofitament on hi constin les hores realitzades.

Participació, en representació de la 
UPF, en competicions 
interuniversitàries d'esports 
individuals 1ECTS = 25h Entre 1 i 2 ECTS per curs UPF Vicerector/a UPF

1. Preinscripció en línia (http://www.upf.edu/esports/navega/interuni.html#30) per participar en les competicions esportives 
interuniversitàries en representació de la UPF.
2. Inscripció formalitzant el pagament. El preu de la inscripció és de 10 euros per cada modalitat esportiva (només serà retornable en el 
cas que la competició no es disputi - però no serà retornable si s'ha fet alguna prova de selecció prèvia-). Recorda que aquest pagament és 
imprescindible per a poder participar en les competicions interuniversitàries! (Per realitzar el pagament heu d'entrar a la pàgina d'esports 
individuals i allà trobareu l'enllaç per fer el pagament online).
3. Si finalment la teva inscripció és admesa per participar en les competicions interuniversitàries en representació de la UPF, cal que ens 
autoritzis mitjançant aquest formulari a donar-te d'alta al curs de l'Aula d'Esport dintre de l'Aula Global-Moodle.
4. Participació en totes les competicions interuniversitàries oficials que comportin representació de la UPF (campionats de Catalunya i 
d'Espanya universitaris), d'acord amb els reglaments tècnics de les competicions:
* En cas que durant un mateix curs, per motius justificables, l'alumne participés en la competició catalana però no en l'estatal, podria 
realitzar aquesta segona participació en el curs acadèmic següent.
* Qualsevol mena de comportament antiesportiu o d'incompliment de la normativa de competició i/o de les normes de participació de la 
UPF podrà comportar la no participació en les competicions en representació de la UPF i el no reconeixement de crèdits de lliure elecció o 
ECTS
5. Assistència a un mínim de 2 sessions teòriques de l'Aula d'Esport per modalitat esportiva (es realitza control d'assistència al finalitzar la 
sessió).
6. Superació de l'avaluació de l'Aula d'Esport:
6.1. Aprovació d'un qüestionari sobre els continguts de cada sessió dins el termini establert (5 dies aproximadament).
6.2. Presentació d'un treball de recerca d'ampliació, aprofundiment o aplicació pràctica relacionat amb l'esport de competició en què 
l'estudiant hagi representat la UPF, d'una extensió mínima de 6 pàgines. En el treball es valorarà especialment les aportacions personals 
relacionades amb l'estudi al qual l'estudiant estigui matriculat a la Universitat (el treball s'enviarà a través de l'Aula Global de l'Aula 
d'Esport). a) Estructura i continguts del treball (http://www.upf.edu/esports/_pdf/pautes14.pdf); b) Com elaborar un treball acadèmic 
(http://tutorialsbibtic.upf.edu/treball/)
7. Informe favorable de la UPF

Participació, en representació de la 
UPF, en competicions 
interuniversitàries d'esports d'equip 1ECTS = 25h 3 ECTS per curs UPF Vicerector/a UPF

1. Preinscripció (http://www.upf.edu/esports/navega/interuni.html#30) per a participar en les competicions esportives interuniversitàries 
en representació de la UPF.
2. Inscripció formalitzant el pagament. El preu de la inscripció és de 10 euros per cada modalitat esportiva (només serà retornable en el 
cas que la competició no es disputi - però no serà retornable si s'ha fet alguna prova de selecció prèvia-). Recorda que aquest pagament és 
imprescindible per a poder participar en les competicions interuniversitàries! (Per realitzar el pagament heu d'entrar a la pàgina de la 
modalitat esportiva en la qual heu participat i allà trobareu l'enllaç per fer el pagament online).
3. Si finalment la teva inscripció és admesa per participar en les competicions interuniversitàries en representació de la UPF, cal que ens 
autoritzis mitjançant aquest formulari (http://www.upf.edu/esports/navega/sessions_form.html) a donar-te d'alta al curs de l'Aula 
d'Esport dintre de l'Aula Global-Moodle.
4. Assistència puntual a la totalitat de les sessions d'entrenaments, partits i compromisos que es derivin de la participació en totes les 
competicions interuniversitàries oficials que comportin representació de la UPF (Campionats de Catalunya i d'Espanya universitaris): 
assistència al 75% de les sessions (majoritàriament coincidents amb els entrenaments). Excepcionalment, es tolerarà una única absència 
trimestral per motius que l'entrenador de cada selecció consideri justificats (qualsevol mena de comportament antiesportiu o 
d'incompliment de la normativa de competició i/o de les normes de participació de la UPF podrà comportar la no participació en les 
competicions en representació de la UPF i el no reconeixement dels crèdits de lliure elecció o ECTS).
5. Assistència a un mínim de 2 sessions teòriques de l'Aula d'Esport per modalitat esportiva (es realitza control d'assistència al finalitzar la 
sessió).
6. Aprovació d'un qüestionari sobre els continguts de cada sessió de l'Aula d'Esport dins del termini establert (5 dies aproximadament).
7. Informe favorable de l'entrenador.
8. Informe favorable de la UPF.
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CATÀLEG DE CRÈDITS RAC (TecnoCampus-UPF)

Bloc Nom de l'activitat/programa
Equivalència Hores/Crèdits 

ECTS

Crèdits ECTS 
(6 ECTS durant tots els cursos 

acadèmics)

Unitat/persona responsable de 
l'activitat/programa

Signatura Requisits per al reconeixement de crèdits ECTS

Representació estudiantil al Consell 
d'Estudiants del TCM. Coordinador/a i 
secretari del Consell d'Estudiants TCM 1ECTS = 25h 3 ECTS per curs Caps d'Estudi Director/a del Centre

1. Certificació d'assistència al 80% de les reunions celebrades (assamblea general, Executiva i Comissionsdel Consell d'Estudiants). 
Certificació que farà l'equip coordinador del Consell d'Estudiants de TCM (secretari).
2.Informe d'activitats: reunions en les que ha participat, propostes que ha realitzat i evolució de les propostes, activitats que ha organitzat 
o en les que hagi participat, altres.  En aquest cas les funcions són: Organització, preparació i assistència a reunions (40h), Reunions amb 
les autoritats acadèmiques (20h), elaboració de reglaments i pressupostos (5 h), i elaboració del projecte i la memòria anual (10h).

Representació estudiantil al Consell 
d'Estudiants del TCM. Coordinador/a 
d'una comissió del Consell 
d'Estudiants TCM 1ECTS = 25h 2 ECTS per curs Caps d'Estudi Director/a del Centre

1. Certificació d'assistència al 80% de les reunions celebrades (assamblea general, Executiva i Comissionsdel Consell d'Estudiants). 
Certificació que farà l'equip coordinador del Consell d'Estudiants de TCM (secretari).
2.Informe d'activitats: reunions en les que ha participat, propostes que ha realitzat i evolució de les propostes, activitats que ha organitzat 
o en les que hagi participat, altres.  En aquest cas les funcions són: Organització, preparació i assistència a reunions (20h), Reunions amb 
les autoritats acadèmiques (12h), elaboració de reglaments i pressupostos (8 h), i elaboració de la memòria d'activitats (10h).

Representació estudiantil al Consell 
d'Estudiants del TCM. Membre de la 
Comissió del Consell d'Estudiants TCM 1ECTS = 25h 1 ECTS per curs Caps d'Estudi Director/a del Centre

1. Certificació d'assistència al 80% de les reunions celebrades (assamblea general, Executiva i Comissionsdel Consell d'Estudiants). 
Certificació que farà l'equip coordinador del Consell d'Estudiants de TCM (secretari).
2.Informe d'activitats: reunions en les que ha participat, propostes que ha realitzat i evolució de les propostes, activitats que ha organitzat 
o en les que hagi participat, altres.  En aquest cas les funcions són: Organització, preparació i assistència a reunions (25h).

Representació estudiantil al Consell 
d'Estudiants del TCM. Representació 
d'una associació registrada 1ECTS = 25h 2 ECTS per curs Caps d'Estudi Director/a del Centre

1. Certificació d'assistència al 80% de les reunions celebrades (assamblea general, Executiva i Comissionsdel Consell d'Estudiants). 
Certificació que farà l'equip coordinador del Consell d'Estudiants de TCM (secretari).
2.Informe d'activitats: reunions en les que ha participat, propostes que ha realitzat i evolució de les propostes, activitats que ha organitzat 
o en les que hagi participat, altres.  En aquest cas les funcions són: Preparació i assistència a reunions (7h), organització i coordinació 
d'activitats (10h),i elaboració de la memòria d'activitats (8h).

Representació estudiantil 
(Representació en la Comissió de 
Govern del centre) Estudiant 
escollit/da pel Ple de Delegats/des 1ECTS = 25h 3 ECTS per curs Caps d'Estudi Director/a del Centre

1. Certificació d'assistència al 80% de les reunions celebrades (assamblea general, Executiva i Comissionsdel Consell d'Estudiants). 
Certificació que farà la comissió de govern del centre .
2.Informe d'activitats: reunions en les que ha participat, propostes que ha realitzat i evolució de les propostes, activitats que ha organitzat 
o en les que hagi participat, altres.  En aquest cas les funcions són: Preparació i assistència a reunions (15h), elaboració de porpostes (5h), 
i informe de propostes i aportacions presentades (5h).

Representació estudiantil. 
Delegats/des i sotdelegats/des 1ECTS = 25h 1 ECTS per curs Caps d'Estudi Director/a del Centre

1. Certificació d'assistència al 80% de les reunions celebrades (assamblea general, Executiva i Comissionsdel Consell d'Estudiants). 
Certificació que farà la comissió de govern del centre .
2.Informe d'activitats: reunions en les que ha participat, propostes que ha realitzat i evolució de les propostes, activitats que ha organitzat 
o en les que hagi participat, altres.  En aquest cas les funcions són: Preparació i assistència a reunions (15h), elaboració de porpostes (5h), 
i informe de propostes i aportacions presentades (5h).
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