
 

 

 

El Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat de la Universitat d'Alacant 

proposa a la Secretaria General, per a la seua inclusió com a punt de 

l'ordre del dia del Consell de Govern de data 18 de juliol de 2014 

l’aprovació, si escau, de la reforma del reglament per al reconeixement 

acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de 

representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat 

d'Alacant. 

La implementació del reglament esmentat, aprovat per Consell de Govern 

de 28/06/2013 i publicat en el BOUA de data 3 de juliol de 2013, 

recomana simplificar-ne la redacció per a facilitar-ne la interpretació.  

La normativa pretenia inicialment que l'alumnat poguera diversificar 

activitats i cursos, si bé això suposava limitar implícitament l'alumnat en el 

sentit que només podria incorporar com a màxim 3 crèdits d'una activitat, 

de cada categoria, en cada curs acadèmic. 

Amb la nova redacció l'alumnat podrà efectuar més d'una activitat de la 

mateixa categoria i obtenir-ne el reconeixement (fins als 6 crèdits) en el 

mateix curs acadèmic, cosa que facilitarà la seua realització i incorporació 

a l'expedient. 

Alacant, a 15 de juliol de 2014. 

 

 

M. Cecilia Gómez Lucas 

Vicerectora d’Estudis, Formació i Qualitat 

Universitat d’Alacant 

 



 

REFORMA DEL REGLAMENT PER AL RECONEIXEMENT ACADÈMIC D’ACTIVITATS 

UNIVERSITÀRIES CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, 

SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT 

Es realitzen les següents modificacions: 

- Es modifica l'Article 2. Apartat 1 Activitats esportives amb reconeixement.  

Se suprimeix: “… Es reconeixeran fins a 3 crèdits ECTS en cada curs acadèmic per 

participar en campionats i competicions…”. Se suprimeix: “… Es reconeixeran fins a un 

màxim de 3 crèdits ECTS en cada curs acadèmic per la participació en les diferents 

activitats …” 

Queda redactat en els termes següents:  

“…1. Activitats esportives amb reconeixement. 

Fan referència a la participació estudiantil en els diferents equips de la Universitat 

d'Alacant en competicions i campionats universitaris i federats. Es reconeixerà sempre 

que l'alumnat acredite una assistència del 80 % com a mínim de les convocatòries a 

què es refereix l'esport. També tindrà aquest reconeixement l'alumnat matriculat que 

supere les accions formatives que es facen en matèria esportiva sempre que acredite 

una assistència del 80% com a mínim.  

El vicerectorat amb competències en matèria d'esport, a través del Servei d'Esports, 

s’encarregarà de supervisar i acreditar l'assistència a cada activitat.” 

- Es modifica l'Article 2. Apartat 2. Activitats culturals amb reconeixement. 

Se suprimeix: ”…Es reconeixerà fins a un màxim de 3 crèdits ECTS en cada curs 

acadèmic…” 

Queda redactat en els següents termes:  

“2. Activitats culturals amb reconeixement. 

Fan referència a la participació estudiantil en els grups estables institucionals de 

producció cultural universitària, programes institucionals dels vicerectorats i activitats 

culturals proposades per les facultats i escoles, com també les activitats d'estiu de la 

Xarxa Joan Lluís Vives. Es reconeixerà per la participació en les activitats a què fa 

referència aquest apartat, sempre que l'alumnat acredite una assistència del 80 % com 



 

a mínim de les convocatòries a què es referisca l'activitat. El vicerectorat amb 

competències en matèria de cultura o les escoles i facultats o els vicerectorats 

proponents s’encarregaran de supervisar i acreditar aquesta assistència.” 

- Es modifica l'Article 2. Apartat 3. Paràgraf 2n). Activitats de representació estudiantil 

reconegudes. 

Paràgraf 2n. Se suprimeix: “…En el supòsit d'exercici representatiu o pertinença 

simultània a diversos òrgans de representació i govern, només es podrà instar el 

reconeixement de crèdits amb càrrec a un únic òrgan de representació o de govern…” 

Queda redactat de la manera següent: 

“3. Activitats de representació estudiantil reconegudes. 

… Aquest reconeixement de crèdits es farà sempre que l'alumnat acredite una 

assistència del 80 % com a mínim de les convocatòries a què es referisca l'òrgan, sense 

que a l'efecte d’aquesta normativa tinga validesa la delegació de vot. La Secretaria 

General de la Universitat, les escoles i facultats i els departaments, segons l'òrgan a 

què es referisca la representació estudiantil, s’encarregaran de supervisar i acreditar 

aquesta assistència.” 

- Es modifica l'Article 2. Apartat 4. Paràgraf 1r). Activitats de solidaritat, voluntariat i 

cooperació. 

Paràgraf 1r. Se suprimeix: “…Es reconeixeran fins a 3 ECTS en cada curs acadèmic…” 

Queda redactat en els termes següents: 

“4. Activitats de solidaritat, voluntariat i cooperació.  

Fan referència a la participació estudiantil en els diferents programes institucionals 

de solidaritat, voluntariat i cooperació. Es reconeixerà per la participació en 

cadascuna d'aquestes activitats sempre que l'alumnat acredite una assistència del 

80 % com a mínim. 

Els vicerectorats amb competències en aquestes matèries s’encarregaran de 

supervisar i acreditar aquesta assistència a través dels seus serveis o unitats.” 

 



 

-Es modifica l’article 5.1. 

S'incorpora a l'article: “… o haja completat els 6 crèdits ECTS corresponents a aquest 

tipus d'activitats,….” 

Queda redactat en els termes següents: 

“Article 5.1 L'alumnat que estiga en condicions d’acabar els estudis aquest mateix curs 

acadèmic o vulga traslladar el seu expedient a un altre centre o estudi, o haja 

completat els 6 crèdits ECTS corresponents a aquest tipus d'activitats, podrà sol·licitar 

la incorporació dels crèdits al seu expedient. Per a fer-ho, haurà de presentar la 

documentació acreditativa en la secretaria del centre, o si l'administració de la 

Universitat d'Alacant ja la té, n’hi haurà prou amb facilitar les dades per a la seua 

identificació.” 

 


