
























Taula de reconeixement - Farmàcia: 
 
Aclariments de funcionament del simulador de reconeixement: 
 
Tractament dels 24 crèdits optatius “obligats” vinculats a la menció en base a 
equivalències definides en la taula: 
 

• Entenem que per a cada menció no és possible definir en les equivalències de la 
taula més que els 24 crèdits optatius “obligats” atès que no existeixen més 
assignatures optatives “obligades”, que es corresponen a les OT de l’aplicació. 

 
Per tant, entenem que en cap cas és possible que un estudiant tingui més dels 24 
crèdits optatius “obligats” d’una de les mencions, però sí es pot donar el cas que 
tingui uns crèdits optatius “obligats” d’una menció i altres diferents en l’altra 
menció, si així ho heu definit en les equivalències. 

 
Tractament dels 18 crèdits optatius vinculats al grau en base a equivalències definides 
en la taula: 

 
• Hi ha possibilitat de reconèixer 18 crèdits definits amb equivalències en la taula 

de reconeixement amb assignatures OT en l’aplicació: Treball dirigit i 
Pràctiques en empreses optatives. 

 
• Hi ha possibilitat de reconèixer més optatives fictícies per taula de 

reconeixement. 
 

L’aplicació de les equivalències definides en la taula, no limita el nombre de 
crèdits que reconeixerà l’estudiant, tindrà reconeguts tots els que li 
corresponguin en aplicació de la taula. 

 
Tractament de l’optativitat superada en la llicenciatura i que NO ha tingut 
reconeixement per taula 
 

• Es mirarà les assignatures optatives superades a la llicenciatura que no li han 
estat reconegudes (incloent els treballs dirigits excedents) i se li farà un 
reconeixement per les assignatures fictícies fins a un màxim de 18 crèdits 
(descomptant els 6 del treball, cas que se li hagi reconegut). 

• Si encara li sobren crèdits optatius aniran a transferència, així com tota la 
lliure elecció. 

• Si no cobreix els 18 crèdits, se li mirarà si té assignatures de lliure elecció i 
se li omplirà el màxim de 18 crèdits optatius reconeguts en optatives 
fictícies. Si encara li queden assignatures de lliure elecció aniran a 
transferència. 

 

Aquest reconeixement es farà independentment del total de crèdits optatius 
(obligats de menció o optatius vinculats al grau) que l’estudiant tingui aplicats 
per la taula de reconeixement. 

 



Atès que l’aplicació de la taula ja permet l’excés de crèdits optatius i tenint en 
compte que l’excés de crèdits optatius no perjudica als estudiants (totes les 
assignatures reconegudes ponderen en l’expedient del grau), entenem que no 
hauria d’haver cap problema en aquest excés. 

 
Tractament de les activitats reconegudes com a crèdits de lliure elecció

• El reconeixement de crèdits que l’alumne té a l’expedient de la llicenciatura 
sempre anirà a transferència. 

 
 
 
 
 
 




