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Taula de reconeixement – Història de l’Art: 
 
 
Aclariments de funcionament del simulador de reconeixement: 
(Text confirmat pel centre el 5 de maig) 
 

• S’aplica la taula i en acabar es mira les assignatures obligatòries i optatives superades  de la 
llicenciatura que no s’han reconegut i es passen a crèdits optatius ficticis reconeguts 
(assignatures 395045, 395046, 395208, 395209, 395210, 395211, 395212, 395249 i 395250 ) 
fins a un màxim de 42 crèdits. 

 
Les assignatures que sobrin es farà el reconeixement acadèmic de 6 crèdits de grau, també 
optatius, i si tot i així encara queden assignatures superades a la llicenciatura i no reconegudes, 
passen a transferència. Si es reconeixen aquests 6 crèdits, l’alumne tindrà en el seu expedient un 
excés de crèdits optatius respecte als del grau (42 + 6). 
 

• Lliure elecció: es farà el reconeixement acadèmic (màxim 6 crèdits) si no ha estat reconeguts per 
crèdits optatius. 

 
• Al finalitzar la simulació a tots els alumnes els apareixerà el següent missatge: "Tots els crèdits 

excedents passen a "transferència de crèdits", és a dir,constaran en el suplement europeu al títol". 
 
Text que acompanya la taula de reconeixement aprovada per la Comissió Acadèmica del 6 de maig: 
 

“1- Els crèdits de les assignatures obligatòries i optatives de la llicenciatura superats pels alumnes i 
no reconeguts per taula d'equivalència es reconeixeran  per crèdits de la matèria optativa fins el 
màxim que marca el pla d'estudis del grau (42 en Història de l'Art). 
2- Tots els crèdits de lliure elecció de la llicenciatura seran reconeguts com a crèdits de 
reconeixement acadèmic de grau, fins un màxim de 6 crèdits.  
3- Tots els crèdits optatius excedents poden ser reconeguts per crèdits de reconeixement acadèmic de 
grau, fins un màxim de 6 crèdits. 
4 - Tots els crèdits excedents passen a "transferència de crèdits", és a dir,constaran en el suplement 
europeu al títol” 
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El 21 de maig el centre  comunica que a tots els alumnes els ha de sortir el següent missatge: 
 
“1. Els crèdits de les assignatures obligatòries i optatives de la llicenciatura, superats pels alumnes i no 
reconeguts per la taula d’equivalència, es reconeixeran per crèdits de la matèria optativa fins el màxim 
que marca el pla d’estudis del grau. 
2. Aquells alumnes que tinguin un màxim de 36 crèdits optatius reconeguts podran incorporar encara fins 
a 6 crèdits més al seu expedient (crèdits de reconeixement acadèmic) per les activitats o assignatures de 
lliure elecció superades a la llicenciatura. 
 
TRANSFÈRENCIA DE CRÈDITS: Totes les assignatures (obligatòries, optatives i de lliure elecció i les 
activitats de lliure elecció restants) no incloses en els supòsits anteriors constaran com a transferència de 
crèdits. Es faran constar en tots els documents acadèmics oficials i en el suplement europeu al títol.” 
 
 
Atès que aquesta nova proposta modifica el que havia estat aprovat i consensuat anteriorment, tornem a 
passar el document que explica el què farà el simulador i entenem que també s’ha de modificar la 
informació addicional de la taula de reconeixement aprovada per Comissió Acadèmica. 
 
Funcionament del simulador de reconeixement: 
 

• S’aplica la taula i en acabar es mira les assignatures obligatòries i optatives superades a la 
llicenciatura que no s’han reconegut i es passen a crèdits optatius ficticis reconeguts fins a un 
màxim de 42 crèdits. 

• Un cop fet aquest reconeixement, si l’alumne té 36 crèdits optatius  o menys reconeguts en el 
Grau, es mirarà si té lliure elecció superada a la llicenciatura. Si és així se li farà el 
reconeixement acadèmic (màxim de 6 crèdits). 

• Si tot i així queden assignatures obligatòries, optatives o de lliure elecció sense cap 
reconeixement, passaran a transferència de crèdits. 

 
A tots els alumnes, mentre no estigui aquesta fase implementada en el simulador, els apareixerà el 
següent missatge: 
 
“1. Els crèdits de les assignatures obligatòries i optatives de la llicenciatura, superats pels alumnes i 
no reconeguts per la taula d’equivalència, es reconeixeran per crèdits de la matèria optativa fins el 
màxim que marca el pla d’estudis del grau. 
2. Aquells alumnes que tinguin un màxim de 36 crèdits optatius reconeguts podran incorporar encara 
fins a 6 crèdits més al seu expedient (crèdits de reconeixement acadèmic) per les activitats o 
assignatures de lliure elecció superades a la llicenciatura. 
 
TRANSFÈRENCIA DE CRÈDITS: Totes les assignatures (obligatòries, optatives i de lliure elecció i 
les activitats de lliure elecció restants) no incloses en els supòsits anteriors constaran com a 
transferència de crèdits. Es faran constar en tots els documents acadèmics oficials i en el suplement 
europeu al títol.” 
 
Així mateix, es canviarà la informació addicional de la taula de reconeixement aprovada per 
Comissió Acadèmica per aquest mateix text. 
 
 
 

 


