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l . NORMATIVA DE CREDITS DE LLIURE ELECCIÓ 

A. Sobre la base de la configuració flexible del seu currículum, l' es- 9 • 
tudiant pot obtenir els credits de lliure elecció mitjarn;ant: 
l. Assignatures 
11. Reconeixement de credits 

B. Els estudiants han de fer coma mínim un 50 % del total de cre
dits de lliure elecció fara del seu pla d' estudis (mitjarn;ant la su
peració d' assignatures de lliure elecció que ofereixi la Universitat 
de Barcelona o altres universitats amb les quals existeixi el con
veni corresponent, o per reconeixement de credits). 
En compliment de la Llei 14/1982, de 7 d'abril, d'integració soci
al de discapacitats, en el cas d'estudiants que ho sol·licitin i acre
ditin la discapacitat d'un mínim del 65 % amb el certificat corres
ponent de l'Institut Catala d' Assistencia i Serveis Socials, els cen
tres els poden autoritzar directament a realitzar la totalitat dels 
credits de lliure elecció en el mateix centre. 

C. El maxim de credits que un estudiant pot matricular per al reco
neixement de credits no pot superar el 60 % del nombre de cre
dits de lliure elecció establert pel pla d' estudis del' ensenyament. 

D. L' oferta i la matriculació d' activitats de lliure elecció, ja siguin 
assignatures, ja siguin activitats susceptibles de reconeixement 
de credits, té caracter semestral. Únicament les activitats incloses 
a l' oferta publicada per la Universitat poden ser cursades o reco
negudes com a credits de lliure elecció (amb l' excepció de les as
signatures cursades coma optatives del propi ensenyament i res
pectant la limitació expressada al punt B). 
A l' oferta d' assignatures i activitats cal fer constar la informació 
que sigui necessaria · per facilitar la matrícula dels estudiants, 
d' acord amb els criteris i el procediment aprovats per la Comis
sió Academica de la Junta de Govern. Sempre que sigui possible 



s'ha d'identificar el caracter de l'activitat i, en particular, explici
tar quines assignatures o activitats tenen caracter instrumental 
(per exemple: idiomes, informatica, tecniques estadístiques basi
ques, tecniques de recerca bibliografica, redacció de documents, 
tecniques d'expressió oral, gestió economica de nivell basic, etc.). 

E. Una vegada finalitzat el procés de matrícula, i en fundó de les 
dades disponibles, es remetra als presidents de les comissions 
academiques de les divisions i als caps d' estudis un informe so
bre la demanda rebuda a les diverses assignatures i activitats, 
amb la finalitat de fer una analisi de la possible adequació imme
diata o futura de }'oferta, sempre a partir deis recursos personals 
i materials disponibles. 

l. ASSIGNATURES 

L' estudiant només pot incloure assignatures de lliure elecció en la 
seva primera matrícula quan s' ofereixi alguna assignatura de lliure 
elecció de caracter introductori o anivellador que sigui especialment 
recomanada per a l' ensenyament corresponent, amb el procediment 
que estableixi la Comissió Academica de la Junta de Govern. 
Les assignatures de lliure elecció d'un ensenyament s'han de cursar 
dintre del mateix període en que es cursa aquest ensenyament. Les 
assignatures de lliure elecció es vinculen únicament a l'ensenya
ment pel qual s'han cursat. 
Les assignatures cursades coma obligatories o optatives d'un ense
nyament no es poden aplicar a un altre ensenyament coma assig
natures de lliure elecció. Així mateix, no es pot simultaniejar la ma
trícula d'assignatures que són obligatories o optatives d'un ense
nyament amb la matrícula de les mateixes assignatures coma lliure 
elecció en un altre ensenyament. 
Les assignatures cursades coma lliure elecció en un ensenyament 
únicament són aplicables a aquell ensenyament, excepte en el cas 
que siguin obligatories o optatives d'un segon ensenyament, casen 
que són susceptibles de ser convalidades. Les assignatures con
validades tenen una equivalencia d'l, independentment de la qua
lificació obtinguda per l' estudiant quan les va cursar com a lliure 
elecció, a l' efecte de ponderació d' expedient . 
L' estudiant pot obtenir credits de lliure elecció cursant assignatures 
en els suposits següents: 



1. Assignatures optatives del mateix ensenyament. 
2. Assignatures que formen part, coma obligatories o optatives, 

dels plans d'estudis dels ensenyaments de la Universitat de 
Barcelona i que s' ofereixen pera la lliure elecció d' altres ensenya
ments. 

3. Assignatures de la Universitat de Barcelona que s'ofereixen ex
clusivament per a la lliure elecció (no formen part dels plans 
d'estudis dels seus ensenyaments). 

4. Assignatures que ofereixen altres universitats amb conveni, pera 
estudiants de la Universitat de Barcelona. 

l. Assignatures optatives del mateix ensenyament 

a) Són assignatures que l' estudiant cursa com a opta ti ves escollides 
entre l' oferta del seu ensenyament. 

b) No es poden passar més assignatures optatives a lliure elecció 
que les corresponents al 50 % dels credits que estan establerts en 
el pla d' estudis en concepte de lliure elecció. 

c) Els credits assignats a les assignatures no es poden aplicar parci
alment repartits entre credits optatius i credits de lliure elecció; 
per tant, no es pot partir una assignatura per passar una part dels 
credits a lliure elecció. 

d) En el cas d' ensenyaments amb requisits de pas de primer a segon 
cicle, l' estudiant no pot cursar opta ti ves del segon cicle, encara 
que sigui per passar-les a lliure elecció, mentre no tingui els re
quisits que li permeten accedir al segon cicle. 

e) L' estudiant pot decidir passar a lliure elecció les assignatures 
cursades com a optatives en el seu ensenyament quan es tanqui 
l' expedient, ja sigui perque es trasllada a una altra universitat, ja 
sigui perque acaba l' ensenyament, o quan tingui assolits els cre
dits del primer cicle d' aquell ensenyament. 

f) El cap d' estudis resol, si s' escau, les sol-licituds de traspas de les 
assignatures cursades com a opta ti ves que l' estudiant desitja 
passar a lliure elecció. Aquestes assignatures constaran com de 
lliure elecció en el seu expedient i no s' apliquen a un cicle con
cret, excepte en el cas que es vulgui certificar el primer cicle. 
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g) Una vegada traspassades les assignatures optatives a lliure elec
ció, no es poden tornar a considerar coma optatives a l'expedi
ent de l' estudian t. 

2. Assignatures que formen part deis plans d'estudis coma 
obligatories o optatives deis ensenyaments de la Universitat de 
Barcelona i que s'ofereixen pera la lliure elecció d'altres 
ensenyaments. 

Les assignatures de plans d' estudis que s' ofereixen per a la lliure 
elecció no s' apliquen a un cicle concreten l' expedient del' estudiant 
que les cursa com de lliure elecció, excepte en el casque es vulgui 
certificar el primer cicle. 

Aprovació i oferta 

2.1. Oferta d'assignatures deis plans d'estudis de centres integrats: 

• La comissió academica de la divisió corresponent pro posa l' ofer
ta amb el nombre de places, els criteris d' accés per als alumnes 
d'altres ensenyaments o d'altres universitats amb conveni, els 
ensenyaments als quals va adre<;ada l'oferta, o, si escau, quins 
ensenyaments en queden exclosos, d' acord amb el procediment i 
els terminis que estableixi la Comissió Academica de la Junta de 
Govern. 

• L'oferta és aprovada perla Comissió Academica de la Junta de 
Govern. 

• La matrícula de les assignatures de lliure elecció es realitza a la 
secretaria del centre on esta adscrit l' ensenyament que cursa l' es
tudiant, d' acord amb l' oferta corresponent. 

2.2. Ofertad' assignatures deis plans d' estudis deis centres adscrits: 

• Els centres adscrits que vulguin oferir assignatures dels seus 
plans d' estudis per als estudiants d' altres ensenyaments del seu 
mateix centre, han de fer l'oferta corresponent, on s'ha d'inclou
re per a cada assignatura el nombre de places i a qui va adre<;ada. 

• L' oferta s'ha de trametre, amb el vistiplau del delegat, a la Co
missió Academica de la Junta de Govern, en els terminis i segons 
el procediment que aquesta estableixi. 

• La Comissió Academica de la Junta de Govern aprova l' oferta. 



3. Assignatures de la Universitat de Barcelona que s'ofereixen 
exclusivament com de lliure elecció (no formen part deis plans 
d'estudis deis seus ensenyaments) 

Les assignatures establertes exclusivament com de lliure elecció, 
una vegada superades per l'estudiant, no s'apliquen a un cicle de
terminat en l' expedient, excepte en el cas que l' estudiant vulgui 
una certificació de primer cicle. 

3.1. Proposta i aprovació de noves assignatures: 

• Les propostes poden ser realitzades únicament per: 
- La comissió academica de la divisió, tenint en compte les dife
rents iniciatives que se li adrecin. 
- La Comissió Acadernica de la Junta de Govern. 
- Els centres adscrits, amb el vistiplau del delegat de la Universi-
tat, per als seus estudiants. 

• A la proposta cal especificar l' ensenyament responsable, el nom
bre de places, els criteris d'accés per als alumnes o, si escau, 
quins ensenyaments en queden exclosos, i el cicle concret per al 
qual s' ofereixen, en el cas que es vulguin adrec;ar a estudiants 
d'un determinat cicle dels ensenyaments. 

• Les propostes han de ser aprovades perla comissió academica de 
la divisió o pel centre adscrit amb el vistiplau del delegat. 

• La tramesa s'ha de fer en els terminis i segons el procediment 
que estableixi la Cornissió Acadernica de la Junta de Govern. 

• La Comissió Acadernica de la Junta de Govern en fa l'aprovació 
definitiva. 

3.2. Oferta d'assignatures ja aprovades en cursos anteriors: 
Centres integrats: 
• La cornissió acadernica de la divisió corresponent propasa l' ofer

ta amb el nombre de places, els criteris d' accés i els ensenya
ments als quals va adrec;ada o, si escau, quins ensenyaments en 
queden exclosos, d'acord amb els terminis i el procediment que 
estableixi la Comissió Acadernica de la Junta de Govern. 

• L' oferta és aprovada per la Comissió Academica de la Junta de 
Govern 

Centres adscrits: 
• Els centres adscrits que vulguin aferir assignatures per als seus 

estudiants han de trametre l' oferta amb el vistiplau del delegat 
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de la Universitat en els terrninis i segons el procediment que es
tableixi la Comissió Acadernica de la Junta de Govern. 

• La Cornissió Academica de la Junta de Govern en fa l' aprovació 
definitiva. 

4. Assignatures que ofereixen altres universitats, mitjan~ant 
conveni, per als estudiants de la Universitat de Barcelona 

Les assignatures d' altres universitats amb conveni que s' ofereixen 
pera la lliure elecció dels estudiants de la UB no s'apliquen a un ci
cle determinat en l' expedient, excepte en el cas que l' estudiant vul
gui una certificació de primer cicle. 

4.1. Aprovació de /'oferta: 

• Altres Universitats, rnitjarn;ant un conveni, propasen una oferta 
d'assignatures entre les dels seus plans d'estudis per als estudi
ants de la Universitat de Barcelona per al curs academic següent, 
la qual s' envía a la UB en el terrnini i segons el procediment que 
estableixin per a cada curs les dues universitats. 

• El director d' Afers Academics realitza la selecció d' assignatures 
que la UB oferira als estudiants. 

• La Comissió Academica de la Junta de Govern aprova l'oferta i 
comunica a l'altra universitat les assignatures seleccionades. 

4.2. Matrícula: 

• La matrícula d' aquestes assignatures es fa a la secretaria del cen
tre de la UB on l' estudiant cursa estudis, segons el procediment 
que fixi previament la Comissió Academica de la Junta de Go
vern. 

11. RECONEIXEMENT DE CREDITS DE LLIURE ELECCIÓ 1 
CRITERIS D' APLICACIÓ 

l. És el tractament que es dóna als cursos i les activitats realitzades 
extraacademicament pels estudiants, que no tenen equivalencia 
amb assignatures i realitzats sempre dintre del mateix període en 
que es cursa l' ensenyament, excepte en els casos següents: 



• Estudiants que, en el mateix any academic en que cursen els 
complements de formació per accedir a un segon cicle d'un 
ensenyament diferent o a un ensenyament de segon cicle, rea
litzen activitats o cursos susceptibles de reconeixement. En 
aquest cas, la formalització del reconeixement es realitza en el 
moment en que accedeix a l' ensenyament de segon cicle. 

• Cursos d'idiomes i cursos organitzats perles universitats en 
els casos especificats en aquesta normativa, que l' estudiant re
alitza a partir del mes de juliol i sempre que es matriculi a un 
ensenyament de la UB el curs immediatament posterior al de 
realització de les activitats esmentades. 

2. No són susceptibles de ser reconeguts com a credits de lliure 
elecció els cursos o les activitats que els estudiants realitzin pera 
l' obtenció d' al tres títols o diplomes, ni tampoc els cursos o les ac
tivitats següents: 
• Practiques professionals, llevat de les practiques en empreses 

o institucions previstes coma activitats específiques en aques
ta normativa. 

• Masters, postgraus i programes de doctorat. 
• Activitats que comportin prestació de serveis, tant si és de cai

re voluntari com objecte de beca de col·laboració. 

3. L' oferta d' activitats susceptibles de reconeixement haura de 
ser feta pública semestralment de manera anticipada, d'acord 
amb els terminis i el procediment que estableixi la Comissió 
Academica de la Junta de Govern. Les activitats aprovades 
perla Comissió Academica de la Junta de Govern i publicades 
seran les úniques susceptibles de reconeixement de credits, 
tant per als estudiants de centres integrats com per als de cen
tres adscrits. 

4. Els credits reconeguts en un ensenyament només s'apliquen a 
aquest ensenyament. Els credits de lliure elecció reconeguts no es 
poden traslladar a un altre ensenyament. 

5. El maxim de credits que un estudiant pot matricular en concepte 
de reconeixement de credits no pot superar el 60 % de credits de 
lliure elecció establert pel pla d ' estudis de l' ensenyament. El mí
nim que cal reconeixer per a una activitat determinada és 1 cre
dit, al qual es poden afegir fraccions de 0,5, si escau. 
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6. La taula d' equivalencies d'hores en credits per al reconeixement 
de credits de lliure elecció, sempre que no estableixi explícita
ment altra cosa la Comissió Academica de la Junta de Govern i 
dins del límit del 60 % dels credits de lliure elecció previstos a 
l' ensenyament, és: 
• Realitzades en universitats i els seus centres adscrits: 

- Certificat d'assistencia: 1 credit = 15 hores 
- Certificat d'assistencia i aprofitament: 1 credit = 10 hores 

• Realitzades en altres institucions: 
-Certificat d'assistenda: 1 credit = 20 hores 
- Certificat d'assistencia i aprofitament: 1 credit = 15 hores 

7. En el cas que no estableixi explícitament altra cosa la Comissió 
Acadernica de la Junta de Govern, el nombre maxim de credits 
que es poden reconeixer pera una mateixa activitat són: 
• Realitzats en universitats i els seus centres adscrits: maxim de 

12 credits 
• Realitzats en altres institucions: maxim de 8 credits 

8. No es poden reconeixer com a credits de lliure elecció assignatu
res cursades en un ensenyament. No obstant aixo, en el cas d'ac
ceptació de trasllat d'universitat per continuar el mateix ense
nyament i en el procés d' adaptació, els caps d' estudis poden re
coneixer com a credits de lliure elecció les assignatures sense 
equivalencia en el pla d'estudis peral qual se sol·licitaJ'adapta
ció. Així mateix, seran reconeguts, si és el cas, els credits que es 
consignen a les taules d' adaptació establertes. 

9. El reconeixement de credits es pot realitzar només sobre l'oferta 
pública aprovada per la Comissió Academica de la Junta de Go
vern i referida a: 
1) L'oferta propia de la Universitat de Barcelona 
2) L' oferta que derivi de convenis 
3) Els cursos organitzats per les universitats i activitats específi

ques, en els casos previstos en aquesta normativa 
4) Els idiomes estrangers cursats a l'EIM o equivalents 

9.1 Oferta propia de la Universitat de Barcelona 
a) Servei de Llengua Catalana 
b) Gabinet d'Orientació Universitaria 



e) Servei d'Esports 
d) Col·legis majors de la UB 
e) Altres que s' ofereixin 

La Comissió Academica de la Junta de Govem pot establir una 
normativa específica propia per a cadascuna. 
Les ofertes s'han d' adre<;ar a la Comissió Academica de la Jun
ta de Govern en els terminis i segons el procediment que 
aquesta estableixi. 

9.2. Oferta que es derivi de convenis 
• Totes les activitats susceptibles de ser reconegudes com a cre

dits de lliure elecció i realitzades al marge de l' oferta de la 
Universitat de Barcelona han de ser organitzades mitjan<;ant 
un conveni signat perla Universitat i !'empresa o la institució 
corresponent, llevat que la Comissió Academica de la Junta de 
Govem estableixi explícitament altra cosa. 

• La proposta de conveni haura d'anar acompanyada d'una 
sol· licitud explicativa de la institució en la qual es facin cons
tar, com a mínim, el ti pus d' activitat que duen a terme, el ni
vell formatiu i les activitats que es volen oferir. 

• La signatura de convenis relacionats amb activitats que es pu
guin reconeixer com de lliure elecció ha d' estar precedida 
d'un informe favorable de la Comissió Academica de la Junta 
de Govem als efectes del mateix conveni, així com de la deter
minació deis destinataris de l' oferta i de l' establiment de la 
corresponent equivalencia en credits, si es tracta d'un conveni 
establert per a una activitat concreta. En cas que el conveni 
empari diverses activitats, la Comissió Academica de la Junta 
de Govem establira aquesta determinació, en aprovar l' oferta 
corres ponen t. 

• Les divisions poden, si escau, fer propostes a la Comissió Aca
demica de la Junta de Govern tant d'inclusió dels seus estudi
ants als convenis que no siguin de caracter general com d'ex
clusió dels estudiants d' algun o alguns dels seus ensenya
ments encasque les activitats implicades presentin coinciden
cia de continguts respecte dels plans d' estudis corresponents o 
exigeixin coneixements previs específics. 

• Els nous convenis, generals o específics hauran de ser forma
litzats dins dels terminis i segons el procediment que establei
xi la Comissió Academica de la Junta de Govern. 
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• La Comissió Academica de la Junta de Govern ha d' aprovar 
l' oferta vinculada a convenis i fixar les equivalencies en cre
dits corresponents que es donen a cada curs o activitat. 

• En les propostes d' oferta de cursos o activitats trameses per 
les institucions amb les quals hi hagi conveni hi ha de constar 
comamínim: 
- tipus d'activitat 
- nivell formatiu 
- programa del curs o l' activitat 
- persones que imparteixen el curs o l' activitat 
- tipus d'avaluació 
- durada del curso l'activitat 
- lloc on es realitza el curs o l' activitat 

9.3 Cursos organitzats per les Universitats i activitats específi
ques 
a) Cursos organitzats per les universitats: 
Es reconeixera el nombre de credits establert oficialment per la 
universitat organitzadora pera les diverses activitats. En cas que 
la dedicació al curs s' expressi no en credits sinó en hores, caldra 
aplicar !'equivalencia prevista a l'apartat 11.6 d'aquesta normati
va. El reconeixement de credits per a aquestes activitats es realit
zara sempre en el cas d'universitats públiques ambles quals hi 
hagi una practica de reciprocitat. No obstant aixo en el cas de 
cursos que ofereixen aquestes universitats emparats per un con
veni ambla UB, la Comissió Academica de la Junta de Govern fi
xara en tots els casos les equivalencies en fundó del conveni. En 
el cas d'universitats privades i centres adscrits caldra establir 
previament un conveni. 
b) Congressos, simposis, jornades, etc.: les divisions trametran a 
la Comissió Academica de la Junta de Govern, dins dels terminis 
establerts, una llista de les activitats d' aquest ti pus que siguin 
susceptibles de reconeixement en credits i els ensenyaments des
tinataris. Solament aquestes activitats poden ser reconegudes 
com a credits de lliure elecció, amb les equivalencies en credits i 
la llista final d' ensenyaments destinataris que estableixi la Co
missió Academica de la Junta de Govern, a proposta de les divi
sions. 
c) Cursos d' extensió universitaria de la UB: les divisions proposa
ran quins cursos d' extensió universitaria poden tenir reconeixe
ment. La ratio específica per a aquest reconeixement de credits és 1 



credit per cada 10 hores, i la Comissió Academica de la Junta de Go
vem aprovara la relació global de cursos susceptibles de reconeixe
ment. El nombre maxim de credits que es pot atribuir per a cada 
curs d' extensió és 6, i, en tot cas, no superior al nombre de credits 
d' assignatures equivalents incloses als plans d' estudis, si n'hi ha. 
d) Cursos de formació de voluntariat organitzats per la Funda
ció Solidaritat UB o altres institucions mitjanc;ant el conveni 
corresponent. 
e) Activitats de formació a distancia o semipresencials organit
zades per la Fundació UB Media o altres organs: en els casos 
adients poden ser introdui:des a l' oferta d' activitats reconegudes 
com de lliure elecció, sempre mitjanc;ant el conveni corresponent. 
f) Activitats musicals: les activitats que puguin ser reconegudes 
com a credits de lliure elecció han de ser acceptades i valorades 
en credits abans la seva realització per part de l' organisme que 
determini la Comissió Academica de la Junta de Govern, la qual 
haura d' aprovar preceptivament la llista d' activitats incloses en 
aquest aparta t. En cas de tractar-se d' activitats organitzades per 
entitats externes, caldra establir el conveni preceptiu. 
g) Estudiants ERASMUS, Socrates, TEMPUS, etc.: les assigna
tures i els cursos d'idiomes superats en el marc de programes 
oficials d'intercanvi internacional i que no estiguin inclosos en 
l'obligatorietat o optativitat del pla d'estudis seran reconeguts 
com a credits de lliure elecció d' acord amb l' equivalencia 10 ho
res = 1 credit. Aquest reconeixement sera realitzat pel cap d' estu
dis de l' ensenyament i es pot referir únicament a les assignatures 
la realització de les quals hagi estat autoritzada previament 
d' acord amb el procediment establert. 
h) Practiques en empreses i institucions: d' acord amb la normati
va actual de practiques en empreses, cal especificar als convenís 
corresponents, entre altres punts, el nombre de credits de lliure 
elecció per reconeixer, les activitats que es duran a terme i el pro
fessorat que realitzara la tasca de tutorització. El nombre maxim 
de credits per conveni en cas de reconeixement de credits de lliure 
elecció és 6. Els caps d' estudis autoritzaran, si esca u, el reconeixe
ment de credits a partir de !'informe elaborat pel tutor responsable 
respecte del compliment del programa d' activitats previst. 
i) La Comissió Academica de la Junta de Govern valorara la in
clusió o no al' oferta de lliure elecció de grups o ti pus d' activitats 
no recollides en cap dels suposits previs, respectant sempre els 
criteris generals exposats en els punts anteriors. 
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Les activitats que tinguin aprovada una normativa específica es 
regiran per aquella, excepte en allo que s' oposi a aquesta norma
tiva. 

9.4. ldiomes estrangers cursats a l'EIM o equivalents 
• El nivell mínim exigit és el 3r de l'Escola d'ldiomes Moderns 

de la UB, si es tracta de la llengua cursada al batxillerat com a 
llengua estrangera principal (o, si és el cas, al COU o en qual
sevol altra via d'accés a la Universitat), i qualsevol nivell en el 
cas que no es tracti deis estudis esmentats amb anterioritat. 

• La Comissió Academica de la Junta de Govern establira els 
requisits i el procediment per al reconeixement. 

a) Idiomes cursats a l'Escola d'Idiomes Modems de la Univer
sitat de Barcelona (EIM) 
Són acreditables com a credits de lliure elecció tant els cursos 
ordinaris de l'EIM com els cursos que, com a credits de lliure 
elecció, s' organitzin en el si de les divisions amb una naturale
sa més específica relacionada amb els continguts deis diferents 
ensenyaments. El valor deis cursos ordinaris (120 hores) és de 
9 credits, el deis cursos específics. vinculats a les diferents divi
sions (40 hores) és de 4,5 credits i els cursos intensius de 40 
hores tenen un valor de 3 credits. La Comissió Academica de 
la Junta de Govern establira el valor en credits d'altre~ cursos 
que s' ofereixin. 
L'EIM lliura la certificació acreditativa corresponent. 

b) Equivalencia de nivell per als cursos superats en determi
nats centres 
Els estudiants que hagin superat cursos d'idiomes fora de 
l'EIM en els centres que s'especifiquen poden sol-licitar !'equi
valencia a l'EIM, a l' efecte de reconeixement de credits de lliu
re elecció. 
1) Centres universitaris 
Servei d'ldiomes Moderns de la Universitat Autonoma de 
Barcelona (UAB) 
Escola d'ldiomes de la Universitat Rovira i Virgili (URV) 
ESADE (estudis universitaris) 
Altres centres universitaris. 
2) Centres no universitaris 
Institut Britanic 



Goethe Institut 
Institut Frances 
Institut Italia de Cultura 
Institut d'Estudis Nord-americans 
Escala Oficial d'Idiomes 
ESADE Idiomes 

L'estudiant ha de sol·licitar a la Secretaria de l'EIM l'establiment 
de !'equivalencia d'acord amb el procediment que aquesta Esca
la estableixi, i ha de presentar la documentació corresponent, on 
constin com a mínim: 

- especificació del curs realitzat (idioma i nivell) 
- qualificació obtinguda 
- durada del curs 
- dates en que ha estat cursat 

El cap d'estudis de l'EIM estableix !'equivalencia que consideri 
oportuna, sempre en el benentes que aquesta ho és només a 
l' efecte de reconeixement de credits i no a l' efecte de l' ordena ció 
interna de l'EIM. L'EIM expedeix la certificació acreditativa cor
responent. 
c) Equivalencies per cursos d'idiomes realitzats en qualsevol 

altre centre, amb la superació previa d'un examen de conei
xements organitzat per l'EIM. 
Els requisits, les condicions i el procediment específics són els 
establerts per l'EIM amb el vistiplau de la Comissió Academi
ca de la Junta de Govern. 
L'EIM lliura la certificació acreditativa corresponent. 

10. Resolució, qualificació, matrícula i preu de credits reconeguts 
L'estudiant ha de presentar la sol·licitud de reconeixement de 
credits al centre on cursa estudis, fent-hi constar el cursen que va 
comern;ar l'ensenyament, i acompanyar-la del document acredi
tatiu de la realització de l' activitat en el qual constin com a mí
nim les dades relatives al curso l'activitat, les dates en que s'ha 
realitzat i la qualificació obtinguda. 
Els caps d' estudis resoldran la sol·licitud, ambla qual l' estudiant 
formalitza la matrícula de reconeixement de credits al centre on 
cursa l' ensenyament al qual s' aplica amb el nombre de credits es
tablert previament, i comunica semestralment a la Comissió Aca
demica de la Divisió els credits reconeguts . 
Els credits reconeguts no tenen mai qualificació, per la qual cosa 
no es comptabilitzen a l' efecte de ponderació del' expedient. 
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111. RECURSOS 

11. Contra les resolucions dels caps d'estudis i de les Comissions 
Academiques de les Divisions a les peticions dels estudiants, po
dran interposar recurs d' alc;ada davant la Comissió Academica 
de la Junta de Govem, en el termini d'un mes. 

F. DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

La Comissió Academica de la Junta de Govem estableix les direc
trius i els criteris d'aplicació en els casos no previstos en aquesta 
normativa. 

G. DISPOSICIONS TRANSITORIES 

1. La limitació de matrícula en concepte de credits de lliure elecció 
per reconeixement, establerta en un maxim del 60 % del total dels 
credits de lliure elecció assignats a l' ensenyament, afectara els es
tudiants que iniciln l' ensenyament el curs academic 2000-01. 

2. S' estableix el 30 de setembre de 2000 com a data límit per forma
litzar el reconeixement de credits de cursos i activitats empara
des en la normativa aprovada perla Junta de Govem de 19 de 
juny de 1997 i autoritzades amb anterioritat a l' entrada en vigor 
d' aquesta normativa, d' acord amb el procediment establert en la 
normativa de 1997 esmentada. 

3. Abans del 31 de desembre de 1999, les divisions hauran d'enviar 
a la Comissió Academica de la Junta de Govem una copia dels 
convenis que hagin signat fins a l'aprovació d'aquesta normati
va, per tal d'emetre l'informe corresponent establert en el punt 
9.2. L'oferta d'activitats emparada en aquests convenis i aprova
da per les comissions academiques corresponents sera acceptada 
excepcionalment peral curs 1999-2000, encara que no figuri a 
l' oferta publicada. 

H. DISPOSICIÓ DEROGATORIA 

Aquesta normativa deroga qualsevol altra normativa anterior refe
rent a la lliure elecció dels estudiants de la UB. 



l. DISPOSICIÓ FINAL 

Aquesta normativa entrara en vigor el segon semestre del curs 
1999-2000. 
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2.1. ASSIGNATURES DELS ENSENYAMENTS DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 1 EXCLUSIVES DE LLIURE 
ELECCIÓ 



2.1. ASSIGNATURES DELS ENSENYAMENTS DE LA 
UNIVERSITAT DE BARCELONA 1 EXCLUSIVES DE LLIURE 
ELECCIÓ 

PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ 1 MATRÍCULA 
D' ASSIGNATURES OFERTADES COMA CREDITS DE 
LLIURE ELECCIÓ 

Com ja sabeu, aquest curs 1999/2000 s'ha semestralitzat !'oferta de 
credits de lliure elecció, amb la qual cosa durant el període de ma
trícula ordinari comprés entre els mesas de setembre i octubre no
més us heu pogut matricular d' assignatures que s' oferien pera lliu
re elecció amb docencia al primer semestre o anuals. 
Ja i.is informavem en el llibre d' oferta de credits de lliure elecció del 
primer semestre que els alumnes interessats a cursar assignatures 
de segon semestre coma lliure elecció haurieu d'ampliar la matrí
cula en els períodes establerts en cada centre. 
Fins ara, les places que s' oferta ven per a la lliure elecció s' omplien 
per ordre de matrícula, amb la qual cosa els alumnes que us matri
culaveu al principi del període de matrícula tenieu al vostre abast 
tot el ventall d'assignatures ofertades i en canvi conforme avanc;ava 
la matrícula i s' omplien les places era més difícil poder optar a les 
assignatures en les quals estaveu interessats. 
A partir d'aquest segon semestre del curs 1999 /2000, i ambla fina
litat d'igualar les possibilitats dels alumnes de cursar assignatures 
d'altres ensenyaments coma lliure elecció independentment de les 
seves dates de matrícula, a més de poder coneixer la demanda real 
de les diverses assignatures i establir un procés d'assignació de pla
ces en el cas que la demanda superi l' oferta de places, la Comissió 
Academica de la Junta de Govem va aprovar establir un procés de 
preinscripció d'assignatures de lliure elecció peral segon semes
tre d' aquest curs. 
Ates que el procés de preinscripció d'assignatures de lliure elec
ció del segon semestre es realitzara mitjanc;ant Internet, també la 
consulta de les assignatures ofertades es facilita mitjanc;ant la web. 
Per tant, cal que tingueu en compte que en aquest llibre no trobareu 
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l' oferta d' assignatures dels ensenyaments de la UB per al segon se
mestre, la qual haureu de consultar en l'adrec;a d'Internet http:// 
www.ub.es/acad/noracad/lliure. 
A continuació us indiquem on podeu consultar les assignatures que 
s' oferten en el segon semestre, així com el procediment i calendari 
previst per tal de formalitzar la preinscripció d' aquestes assignatu
res i les dates en que sabreu en quines assignatures us han estat ad
judicades places, així com el procediment de matrícula. 

Els alumnes que no realitzin la preinscripció únicament podran 
matricular com a lliure elecció assignatures amb places lliures un 
cop finalitzat el procés d'adjudicació de places als alumnes que 
hagin realitzat la preinscripció. 

Assignatures: Consulta, pre-inscripció i matrícula 

Consulta d' assignatures de lliure elecció i formalització de la 
preinscripció: 
• Adrec;a Internet on consultar l' oferta i formalitzar la preinscipció: 

http:/ /www.ub.es/ acad/noracad/lliure 
• Preinscripció: podreu formalitzar la preinscripció entre el 17 i 31 

de gener inclosos en qualsevol ordinador amb accés a Internet. 
En el vostre centre trobareu informació concreta respecte als or
dinadors disponibles en la propia universitat on podreu forma
litzar la preinscripció. 

Per tal de poder consultar l' oferta i formalitzar la preinscripció cal
dra introduir les següents dades: 

- NIUB: número d'identificació de la Universitat de Barcelona. El 
teniu en el resguard de matrícula. 

- Data de naixement 

- Ensenyament que curseu on voleu aplicar els credits de lliure 
elecció. 

En el cas d'alumnes que simultanejeu estudis en més d'un ense
nyament heu de formalitzar una preinscripció pera cada ensenya
ment. En aquest cas, cal que tingueu en compte que si preinscriviu 
la mateixa assignatura en més d'un ensenyament, només es podra 
adjudicar plac;a per a un ensenyament i que les assignatures adju
dicades per un ensenyament només es podran matricular en 
aquest ensenyament. Únicament podreu preinscriure les assigna-



tures que us hagin estat adre<;ades en base a l' ensenyament que 
curseu. 

• Maxim de credits que un estudiant pot preinscriure en cada pe
ríode semestral: 
- Alumnes que cursen Llicenciatures: 30 credits 
- Alumnes que cursen Diplomatures: 18 credits 
- Alumnes que cursen Llicenciatures de segon cicle: 12 credits 

En la preinscripció, caldra que indiqueu l' ordre de preferencia de 
les diferents assignatures que esteu interessats a cursar. L'ordre de 31 
preferencia es tindra en compte a l'hora de realitzar el procés d'ad
judicació de les places. 
Podeu modificar la preinscripció tants cops com volgueu dintre del 
període comprés entre el 17 i el 31 de gener. No obstant, heu de te
nir en compte quan entreu en la pagina web de la preinscripció que 
si modifiqueu dades, es considerara definitiva la última a efectes 
d'adjudicació de les places. 

Criteris d' ordenació de sol.licituds: 

A partir de l' 1 de febrer del 2000 es procedira a ordenar les 
sol.licituds d' assignatures de lliure elecció segons els següents cri
teris: 

• En funció del nombre de credits que li faltin a l' estudiant per fi
nalitzar la seva titulació (preferencia per als estudiants als quals 
manquin menys credits per finalitzar l'ensenyament). 

• En cas d' empat de credits per finalitzar l' ensenyament, s' ordena
ran en funció del nombre de credits obligatoris que manquin per 
acabar (preferencia per als estudiants als quals manquin menys 
credits obligatoris per finalitzar l'ensenyament). 

Als sols efectes d'adjudicació es consideraran els credits superats 
en el moment d'iniciar el procediment d'ordenació de sol.licituds i 
en el cas d' assignatures oferides només per a estudiants de segon 
cicle, es considerara que compleixen aquest requisit, els estudiants 
amb 150 o més credits superats, independentment del tipus i cicle 
dels credits superats. 
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Procés d ' adjudicació de places: 

Es defineixen dues fases: 
la. S'adjudicara a cada estudiant el nombre de credits que necessiti 

per tal de completar els credits de lliure elecció necessaris per 
finalitzar l' ensenyament segons la distribució de credits del seu 
pla d' estudis, independentment dels credits sol.licitats per l' es
tudiant. 

2a. S'assignaran les assignatures sol-licitades a les quals hi hagi 
places lliures després de la primera fase, encara que la xifra to
tal de credits adjudicats a cada estudiant superi el nombre de 
credits de lliure elecció necessaris per finalitzar l'ensenya
ment. 

Es seguira sempre l' ordre de preferencia per a les di verses assigna
tures que hagi manifestat l' estudiant en la seva preinscripció. 

Procés de matrícula d'assignatures assignades: 

Un cop finalitzat el procés d'adjudicació, podreu consultar les assig
natures que us han estat assignades a partir del día 4 de febrer del 
2000 accedint a l'adre<;a: http:/ /www.ub.es/acad/noracad/lliure en 
qualsevol ordinador amb accés a Internet. Haureu d'indicar el vostre 
NIUB (número d'identificació de la UB), data de naixement i l'ense
nyament que curseu per tal de rebre aquesta informació. 
La matrícula d'assignatures de lliure elecció l'heu de formalitzar 
dintre del període de matrícula que tingui establert el vostre centre. 
Els estudiants que hagueu realitzat la preinscripció podreu matri
cular la totalitat de les assignatures que us hagin estat adjudicades 
o bé una part d'aquestes assignatures. 

Matrícula d'assignatures amb places lliures després de l'adjudi
cació de places 

Els alumnes que no realitzin la preinscripció únicament podran 
matricular com a lliure elecció assignatures amb places lliures un 
cop finalitzat el procés d'adjudicació de places als alumnes que 
hagin realitzat la preinscripció. 
Així mateix, a partir del día 5 de febrer es fara pública en els cen
tres universitaris i mitjan<;ant la mateixa adre<;a d'Internet (http:/ 
/www.ub.es/acad/noracad/lliure) que hagueu utilitzat per a la 
preinscripció la relació d 'assignatures en que han quedat places. 



Durant el període de matrícula tots els estudiants (tant si han realit
zat preinscripció coro si no) podran matricular assignatures de lliu
re elecció on quedin places lliures després de l' adjudicació de pla
ces d' assignatures preinscrites. 

33 -



2.2. ASSIGNATURES DE LA UNIVERSITAT POLITECNICA DE 
CATALUNYA 



2.2. OFERTAD' ASSIGNATURES DE LA UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE CATALUNYA COMA LLIURE ELECCIÓ 
PER ALS ALUMNES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

La Universitat de Barcelona i la Universitat Politecnica de Catalunya, 
conscients de la importancia que comporta la col.laboració de dues 
institucions com aquestes universitats en els camps de la docencia i 
la recerca, i constatant la complementarietat dels seus ensenyaments, 
expressaren durant el curs 93-94 la seva voluntat de col.laboració re
cíproca amb l' objectiu d' optimitzar el servei que presten a la societat. 
Dintre d' aquesta col.laboració s' enmarca la possibilitat per als alum
nes d' ambdues institucions d' escollir assignatures de l' altra universi
tat coma lliure elecció. 
Així, cada curs es fa una oferta d' assignatures dels ensenyaments de 
la UPC coma assignatures de lliure elecció per als alurnnes de la UB. 
La consulta sobre horaris i professors de les assignatures de la UPC 
la trobareu en el centre de la Universitat Politecnica de Catalunya 
on les imparteixen. 
En aquesta edició es publica l'oferta d'assignatures amb docencia 
al segon semestre. 
En tots els casos els estudiants interessats a cursar assignatures com 
a lliure elecció en el segon semestre, hauran d'ampliar la matrícula 
en el centre on cursen estudis, en els períodes de matrícula 
previament aprovats. Cal que consulteu les dates per a l' ampliació 
de matrícula en el vostre centre. 

Procediment d' autorització 
• L'estudiant interessat a cursar alguna assignatura de les ofer

tades perla Universitat Politecnica de Catalunya ha de sol·licitar 
autorització per a la matrícula en el Servei de Gestió Academica 
de la Universitat de Barcelona. Els terminis per a sol·licitar 
aquesta autorització es fixaran previament. 

Servei de Gestió Academica. Secció de Primer i Segon Cicle 
Travessera de les Corts 131-159 
Pavelló Rosa - Recinte de la Maternitat. Telf. 93/402.17.64 
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• No s'autoritzara la matrícula d'assignatures de la UPC que coin
cideixin amb continguts de les assignatures del pla d' estudis que 
cursa l' alumne en la UB. 

• La matrícula d'aquestes assignatures es realitza en la secretaria 
del centre on l' estudiant cursa estudis junt amb la resta d' assig
natures obligatories i optatives del seu ensenyament. 

• El preu d' aquestes assignatures és el del grau d' experimentalitat 
que tingui l' ensenyament del qual depenguin, independentment 
de l' ensenyament que cursa l' estudian t. 

38 • L'estudiant assisteix a classe en la Universitat Politecnica de 
Catalunya en els períodes que aquesta universitat tingui esta
blert dintre de l' ensenyament oferent. 

• En cap cas es modificara el calendari d' examens per coincidencia 
entre assignatures del propi ensenyament i assignatures matricu
lades com a lliure elecció. 

Els ensenyaments de la Universitat Politecnica de Catalunya que 
ofereixen assignatures com a lliure elecció són els següents: 

Enginyeria Industrial 
(ETS d'Enginyers Industrials de Terrassa) ............................... 39 
Arquitectura (ETS d' Arquitectura Superior de Barcelona) ... 39 
Enginyeria en Automatica i Electrónica Industrial (ETS 
d'Enginyers Industrials de Terrassa) ... .. ............ ....................... 40 
Organització industrial (ETS d 'Enginyers lndustrials 
de Terrassa) . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. ... ... .. . .. . . .. . . . 40 
Diplomatura en Óptica i Optometria (EU Politecnica 
d'Optica i Optometria de Terrassa) ................... .......... .............. 40 
Llicenciatura en Matematiques (Facultat de Matematiques 
i Estadística).. ................. ....................... .................................... .... 41 
Diplomatura en Estadística (Facultat de Matematiques i 
Estadística).................................................................................... 41 
Enginyer de Camins, Canals i Ports (pla 78) (ETS 
d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de BCN) ................... . 42 
Enginyeria Tecnica d'Obres Públiques (ETS d'Enginyers 
de Camins, Canals i Ports de BCN) ........................................ ... 42 
Enginyeria Tecnica en Sistemes de Telecomunicació (EU 
Politecnica del Baix Llobregat) ......................... ......................... 42 
Assignatura específica de lliure elecció (EU Politecnica 
de Barcelona) .. . .. .. ... .. .. .. . . . ..... .. . .. .. . .. ... ... .. ... .. ...... ... . .. ... .. . .. . . .. . .. . .. . . . 42 



ETS D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE TERRASSA 
Ensenyament oferent: Enginyeria Industrial 

4,5 5 

4,5 5 

4,5 2 
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ETS D' ARQUITECTURA SUPERIOR DE BARCELONA 
Per estudiants de la Facultat de Belles Arts 
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ETS D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE TERRASSA 
Ensenyament oferent: Enginyeria en Automatica i Electrónica 
Industrial 

4,5 2 

4,5 2 

4,5 2 

Ensenyament oferent: Organització industrial 

EU POLITECNICA D'OPTICA 1 OPTOMETRIA DE 
TERRASSA 

2 

2 

Ensenyament oferent: Diplomatura en Óptica i Optometria 



FACULTAT DE MATEMÁ TIQUES 1 ESTADÍSTICA 
Ensenyament oferent: Llicenciatura en Matematiques 

CRliPI15 
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FACULTAT DE MATEMÁTIQUES 1 ESTADÍSTICA 
Ensenyament oferent: Diplomatura en Estadística 

CREDITS PLACES 

7,5 2 

7,5 2 

6 2 

Esttuctun1s orgamtatlves 2 

lnvesligadó comercial 4,5 

Metodes n~ric. aplicats a festadístíca 7,5 2 

Sistemes orienta ti; a bases de dades 7,5 

Teoría ~e la qualitat total 6 2 
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ETS D'ENGINYERS DE CAMINS, CANALS 1 PORTS DE 
BARCELONA 
Ensenyament oferent: Enginyer de Camins, Canals i Ports (pla 78) 

Ensenyament oferent: Enginyeria Tecnica d'Obres Públiques 

EU POLITECNICA DEL BAIX LLOBREGAT 
Ensenyament oferent: Enginyer Tecnic en Sistemes de 
Telecomunicació 

ASSIGNATURA ESPECÍFICA DE LLIURE ELECCIÓ 
Centre d'impartició: EU Politecnica de Barcelona 



2.3. OFERTA CONJUNTAD' ASSIGNATURES DE LLIURE 
ELECCIÓ MITJAN<;ANT INTERNET ENTRE UNIVERSITATS 
CATALANES 



2.3. OFERTA CONJUNTAD' ASSIGNATURES DE LLIURE 
ELECCIÓ MITJAN<;ANT INTERNET ENTRE UNIVERSITATS 
CATALANES 

Intercampus és un projecte d'un conjunt d'universitats catalanes 
amb el suport del Comissionat per a la Societat de la Informació i el 
Comissionat pera Universitats i Recerca, que té coma objectiu po
sar en marxa una experiencia pilot d'intercanvi d' assignatures de 
lliure elecció que s'impartiran mitjarn;ant Internet. 
La informa ció la podeu trobar en l' adre<;a d'Internet: . 

http://www.catcampus.org 
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3. RECONEIXEMENT DE CREDITS 



3. RECONEIXEMENT DE CREDITS 

Podeu consultar l'oferta d'activitats acreditables coma cre
dits de lliure elecció així com les possibles actualitzacions a 
l'ad~a d'internet http:/ /www.ub.es/acad/noracad/lliure 

Procediment d'inscripció en les activitats i sol·licitud; resolució i 
matrícula del reconeixement de credits de lliure elecció. 
• L' estudiant interessat en realitzar alguna de les activitats o cur

sos que es relacionen en aquest apartat, ha d'inscriure's directa
ment en la institució que la oferta. 

• Una vegada finalitzada l'activitat, la institució lliurara document 
acredita ti u de la seva realització a l' estudiant, segons els requi
sits contemplats en el moment de la seva aprovació. 

• L' estudiant, presenta sol.licitud de reconeixement de credits a la 
comissió academica corresponent, presentant-hi el document 
acredita ti u de la seva realització i indicant l' any en que va co
men<;ar els estudis, així com el període en que ha realitzat l' acti
vitat i la qualificació obtinguda, cas d'avaluació d'aprofitament. 

• La comissió academica emet resolució respecte al reconeixement 
de credits de lliure elecció, amb la qual l' estudiant formalitza la 
matrícula de reconeixement de credits al centre on cursa l'ense
nyament al qual s'aplica. 

• Els credits reconeguts no tenen mai qualificació, per la qual cosa 
no es comptabilitzen a l' efecte de ponderació d' expedient. 

3.1. OFERTA PROPIA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Servei de Uen~ Catalana de la Universitat de Barcelona 
Gran-Via, ~ -08007BAR.CBCONA-Tulf. 93/403.54.77 
h~f/~üb.es/sk/serv.EliJltm 
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Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Tecniques de redacció 

Cal tenir un nivell mitja de coneixement de llengua catalana per 
poder seguir el curs. 
Durada: 40 hores 
Lloc d'impartició: Edifici UB-Sants 
Equivalencia: 4 credits* 

• Taller d' escriptura creativa 
Cal tenir un nivell mitja de coneixement de llengua catalana per 
poder seguir el curs. 
Durada: 40 hores 
Lloc d'impartició: Edifici UB-Sants 
Equivalencia: 4 credits* 

• Redacció i elaboració de pagines Web 
Cal tenir un nivell mitja de coneixement de llengua catalana per 
poder seguir el curs. 
Durada: 40 hores 
Lloc d'impartició: Edifici UB-Sants/Facultat de Química 
Equivalencia: 4 credits* 

• Curs de comprensió i iniciació oral 
Adre<;at a estudiants de la UB de fara del domini de parla catala
na. Poden obtenir aquests credits els estudiants de fara del domi
ni de parla catalana que el curs 1999 / 00 es matriculin per primer 
cop a la Universitat de Barcelona. 
Durada: cursos de 40 i 80 hores 
Lloc d 'impartició: Edifici UB-Sants /Campus Pedralbes 
Equivalencia: els cursos de 80 hores tenen una equivalencia de 4 
credits i els moduls de 40 hores tenen una equivalencia de 2 cre
dits. 

• excepte per l'alumnat de la Faculta! de Filologia, que té un valor de 3 credits 



Cursos d'estiu organitzats perla Universitat de Barcelona -
«Els juliols» 
Oficina d' Activitats Institucionals de la UB.Vicerectorat de 
Relacions Institucionals i Política Lingüística de la UB 
Gran Vía de les Corts Catalanes, 585 - 08007 BARCELONA -
Telf. 93/403.59.95 
http:/ /www.ub.es/juliols/ - E-mail: juliols@pu.ges.ub.es 

Llistat provisional només a efectes d' informació dels Cursos d' estiu 2000 
que s'impartiran entre el 3 i el 21 de juliol al campus de Pl. Universitat 

• Perspectives de la Barcelona moderna, segles XVI al XVIII 
• Mercaders, negociants, comerciants i fabricants a Catalunya 

(s.XIII-XX) 
• Pobresa, ciutat, estat (Europa 1750-1913): una perspectiva com

parada 
• Arrels historiques i perspectives del treball de les dones 
• Evolució de l' escriptura: deis assiris a Internet. Com l'home va 

comem;ar a escriure i com escriu avui 
• Visions cinematografiques de la guerra civil 
• Fites de la literatura espanyola del segle XX (1) 

• Vers una educació global: reptes pera una ciutadania responsa
ble 

• Present i futur de l' estat del benestar 
• La seguretat deis aliments: problema real o qüestió de descon

fiam;a? 
• La seguretat i la salut en el lloc de treball: introducció a la pre-

venció de riscos laborals 
• Etnicitat i acció política a l' África 
• Els reptes demografics del nou mil.leni 
• Política i govern a Catalunya 
• Pensar el Magreb contemporani 
• Nonlinear Aspects of Complex Phenomena 
• Les formes socials de la memoria 
• El control integral de la contaminació: nou marc de les p olíti

ques ambientals? 
• Qui mana al món?: governs, multinacionals, m ercats financers 

(Globalització 1) 

• Astronomía 2000 
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• Ciencia i científics als mitjans de comunicació 
• Lluís Domenech i Montaner 

L'Oficina d' Activitats Institucionals fara públic el programa defini
tiu a partir del mes de man; del 2000. 

ColJegis Majon «St. Raimoa de Pen,yúort•Moittterr• i 
«Ramon Llu11» 
Col.legi Major <<St.Raimon de Penyafort-Montserrat» 
Av.Diagonal, 643 - 08028 B.ARCELONA-Telf. 9.3/330.87.11 
CoUegi Major <<Ramc;>n Llull» 
Compte d'Urgell, 187 - 08@6 BARCELONA - Telf. 93/ 
430.84.00 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Moviments polítics del segle XX - 3 credits 
• Ciencia, tecnologia i cultura als inicis del segle XXI - 3 credits 
• Els microbis bons i els microbis dolents - 3 credits 
• Visió actual de l'univers - 3 credits 
• El sistema polític de Catalunya - 3 credits 
• Fundamentos de programación científica - 3 credits 
• Pensar la ciencia - 3 credits 
• Curso de audición musical - 3 credits 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• La financiació de les hisendes municipals - 2,5 credits 
• Treball i mercat laboral a Catalunya - 2 credits 
• Curs de cuina basica - 3 credits 



Gabinet d'Orientació Universitaria de la UB 
C/ Melcior del Palau, 140 
08014 BARCELONA-Tell. 93/402.13.03 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• La comunicació com a eina de treball (*) - 6 credits 
• Tecniques de recerca de feina (*) - 6 credits 
• Tecniques de treball a la Universitat (*) - 6 credits 
• Construcció de textos pera juristes - 6 credits (Adre<;at als estu

diants de l' ensenyament de Dret) 

(') Activitat organitzada en coHaboració ambla Fundació UB Media. 

Servei d'Esports i Departamenf de Didadica de l'Expressi6 
Musical i Corporal 
Servei d'Esports: Av. Diagonal, 695-701 -08028 
BARCELONA- Telf. 93/333.83.04 
http://www.ub.es/ge96/esports.htm 

Es propasa una triple via d ' obtenció de credits de lliure elecció en 
base a practica esportiva: 

Esports I, 11, III i IV 
Activitat Física I, 11, III, IV i V 
Esport federal 
Les vies 1 i 2 es realitzaran mitjan<;ant activitats esportives 
ofertades pel Departament de Didactica de l'Expressió Musical i 
Corporal. Divisió de Ciencies de l' Educació. Campus Vall 
d'Hebron, 171, Telf. 93/403.50.07 i el Servei d'Esports de la UB. 
Av. Diagonal, 695-701, Telf. 93/333.83.04. 

Peral curs 1999/200°0 s'oferten les següents activitats dintre de les 
vies explicades més amunt: 

E sports 1 - 4,5 credits. Es realitza d' octubre a febrer. 
Esports 11 - 4,5 credits. Es realitza de febrer a juny. Condicionat 
per ésser apte en Esports I o III en el mateix esport. 
Activitat física 1, 11, 111, IV i V - 9 credits maxims per curs. Es re
alitzaran una o dues ACTIVITAT FÍSICA (l,ll,IIl,IV o V) durant 
tot el curs segons les indicacions establertes (4,5 credits maxims 
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per activitat física). Per matricular-sed' ACTIVITAT FÍSICA II, 
III, IV o V s'haura d'acreditar ser apte almenys en 1 credit (0,5 
teoric i 0,5 practic) en ACTIVITAT FÍSICA I, II, III i IV respec
tivament. 
Esport federa t. L' acreditació de la practica esportiva federada es 
dura a terme una sola vegada, ambla possibilitat d'obtenir un 
maxim de 18 credits (12 practics i 6 teorics) d'acord ambles con
dicions establertes. 
La inscripció en aquestes activitats es realitza al Servei d'Esports 

••• 54 on podreu rebre més informació al respecte. 
La sol.licitud de reconeixement de credits de lliure elecció es 
fara a la Comissió Academica de la Divisió corresponent, pre
sentant el certificat emes pel Departament de Didactica de l'Ex
pressió Musical i Corporal i el Servei d'Esports en el qual s'acre
diti la realització de l' activitat esportiva i els credits que li cor
responen. 

Activitats musicals - Oferta de la Universitat de Barcelona 

El nombre maxim de credits de lliure elecció que un estudiant po
dra obtenir per una titulació en base a activitats musicals sera de 18 
credits. 
• Participació activa en corals de la UB - entre 3 i 4,5 credits per 

any academic (segons dedicació) 
• Participació en cursos organitzats perla UB - maxirn de 4,5 cre

dits per any academic 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs acadernic 1999/2000 
• Metodologia CREI-Sants: espais terapeutics i altematives soci

als per a la integració - 3 credits 
• La mediació terapeutica multiprofessional - 3 credits 



' 
Centre d'Estudis Histories lnternacionals 
Av. Cardenal Vidal i Barraquer, s/n- Pavelló de la República 
- 08035 BARCELONA 
Telf. 93/428.37.96 - 93/ 428.54.57 - Fax 93/427.93.71 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 

., 

• Memoria de la transició a Espanya i a Catalunya II: Sindicalis-
me, genere i qüestió nacional - 2 credits 55 

• Conflictes i convergencies en el món actual - 3 credits (adre<;at a 
estudiants de 2n cicle) 

lnstitut de Ciencies de l'Educació - Divisió V 
Pg. de la Vall d'Hebron, 171. Edifici migdia.lr pis - 08035 
BARCELONA 
Telf. 93/403.51.75 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• El credit de recerca de matematiques al nou batxillerat - 1 credit 
• La cartografia: eina per l'ensenyament ciencies terra i medi am-

bient - 2,5 credits 
• Internet i educació - 2 credits 
• Conjunt instrumental ORFF - 2 credits 
• Iniciació a la direcció coral - 2 credits 
• La gimnastica artística esportiva a l' escola - 2 credits 
• Analisi i producció de televisió a l'aula - 2 credits 
• Teaching 6-8 years olds - 1 credit 
• Fonts orals i aprenentatge de la historia - 1 credit 
• Didactica de l' analisi al batxillerat - 1 credit 
• Word 97 avan~at - 2 credits 
• La Catalunya romana desconeguda - 2 credits 
• Aerobic: exercici físic amb suport musical - 2 credits 
• Noves experiencies a l'ensenyament secundari de grec i llatí- 2 

credits 
• Sortida al camp - 2 credits 
• El llenguatge corporal i la dansa a l' educació infantil - 2 credits 
• La mirada de les dones: llum i ombres - 1 credit 
• Ensenyar matematiques amb calculadores grafiques - 1 credit 
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• Aparadorisme 1 - 1 credit 
• Per entendre l' art - 2 credits 
• Els conflictes multiculturals a l' aula - 2 credits 
• La mirada de les dones: una altra historia de l' art - 2 credits 
• Aprendre a llegir i a escriure jugant amb les lletres - 2 credits 
• L'ésser huma i la tecnologia: nova perspectiva curriculums 

ESO i batx:i. - 2 credits 
• Procés de textos amb word - 2 credits 
• Prevenció de les drogodependencies i les condueles de risc a 

l 'ESO - 2 credits 
• Presentacions amb powerpoint -1 credit 
• L'administració pública - 1 credit 
• Didactica de la tecnologia - 2 credits 
• Els balls de saló en l'educació física. Aprofundiment 11 - 2 cre

dits 
• Consciencia corporal, massatge i relaxació. Eines de treball en 

educació física - 2. credits 
• Dibuixar és facil - 2 credits 
• Idees ben presentades - 2 credits 
• Taller de gravat - 2 credits 
• Educació postura! i estrategies de relaxació des de l ' etapa 

d'educació infantil - 2 credits 

3.2. OFERTA DERIVADA DE CONVENIS 

L' oferta pel segon semestre del curs 1999 / 2000 de les diferents ins
titucions amb les que hi ha conveni que afecta tots els alumnes de la 
Universitat de Barcelona és la següent: 

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) 
Av. de l'Estadi s/n (Anella Olímpica) - 08022 BARCELONA
Telf. 93 / 425.54.45 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academíc 1999/2000 
• Gimnastica postura! de l ' aparell locomotor - 3 credits 
• Bases anatomiques de les lesions esportives - 3 cred its 
• Natació i salut - 3 credits 
• Estrategies de planificació i programació esportiva - 3 credits 



• Valoració funcional de la capacitat de rendiment físic - 3 credits 
• Principis de marqueting aplicats a entitats esportives - 3 credits 
• Cultura organitzativa i gestió de les associacions esportives -

1'5 credits 
• Filosofia, etica i gestió de l' esport en el segle XXI - 3 credits 
• Balls de saló - 3 credits 
• Volei platja - 3 credits 
• Jocs i activitats amb patins en línia - 3 credits 
• Formes recreatives del voleibol - 1,5 credits 
• Iniciació al tennis - 3 credits 
• Iniciació al windsurf: ciencia i navegació - 1,5 credits 

.. 

Fundació Soliclaritat UB 
e/ Balmes, 21 - BARCELONA- Telf. 93) 403.55.38 
http:/ /www.ub.es/solidaritat/ 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 

ESCOLA DE FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT 
• Iniciació al voluntariat - 1 credit 
• Voluntariat i cooperació internacional - 3 credits 
• Voluntariat i medi ambient - 3 credits 
• Voluntariat i pobresa - 3 credits 

CURSOS D' APROXIMACIÓ A LES ALTRES CULTURES 
• L'univers cultural africa - 3 credits 
• Sistemes polítics africans - 3 credits 
• Els dragons asiatics: esgotament d'un model? -1 credit 
• America llatina davant del nou mil.leni - 1 credit 
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Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Modul 1: Salut, prevenció i activitat física - 3 credits 
• Modul 11: Seguretat i primers auxilis - 3 credits 
• Modul 111: Nutrició - 3 credits 

Fundaci6 La Caixa - Museu de la Ciencia 
e/ Teodoro Roviralta, 55 - 08022 Barcelona - Telf. 93/ 
212.60.50 

Curs ofertat peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Museologia en centres de ciencia - 4 credits 

Assignatures de primer i segon cicle del pla d'estudis de 
Teologia de la Facultat de 'Thologia de Cátalunya 
e/ Diputació, 231 -08007 BARCELONA - 93/ 454.16.00 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Moral especial vida - 3 credits 
• Historia de l' església moderna - 4,5 credits 
• Moral-especial amor i sexualitat - 4,5 credits 
• lntroducció a l'antic testament - 7,5 credits 
• Historia de l'església antiga - 3 credits 
• Ecumenisme - 3 credits 
• El concepte de salvació en el nou testament - 3 credits 
• Arqueologia moderna del nou testament - 3 credits 
• Judaisme 11 - 3 credits 
• lntroducció als evangelis - 3 credits 



Col.legi Major «Sagrat Cor» 
e/ Hort de la Vila, 46 - 08017 BARCELONA - Telf. 93/ 
205.70.61 

Curs ofertat peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Art contemporani: de les tendencies postmodernes a l' art del 

2000 - 2 credits 

Col.legi Major «Monterols» 
e/ Corint, 3 - 08006 BARCELONA- Telf. 93/201.47.77 

Cursos ofertats pera[ segon semestre - curs academic 1999/2000. 
• V Cicle de Cinema - 2 credits 
• 1 Cicle d' Art - 2 credits 

lnstitut del Teatre 
e/ Sant Pere més baix, 7 - 08003 BARCELONA- 93/268.20.78 
- 93/268.10.70 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Dramatúrgia 2 - 4,5 credits 
• Literatura dramatica 2 - 4,5 credits 
• Teoria dramatica 2 - 4,5 credits 
• Producció i gestió teatral - 4,5 credits 
• T i! de la percepció i comunicació visual - 4,5 credits 
• 11.luminació 4 (Estetica de la Hum) - 4,5 credits 
• Literatura dramatica 8 «Shakespeare contemporani» - 4,5 cre

dits 
• Literatura dramatica 9 «Kafka vist des del teatre» - 4,5 credits 
• Estetica - 4,5 credits 
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Col-legi Major «Pedralbes» 
Av.Pearson, 27-29 - 08034 BARCELONA-Telf. 93/280.63.13 

Curs ofertat peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Cuestiones básicas de antropología - 1 credit 

'• 

American British College 
e/ Guillem Tell, 27 - 08006 BARCELONA-Telf. 93/ 415.57.57 

Curs ofertat peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• lnternational relations - 2,5 credits 

Col-legi Major Bonaigua 
' 

e/ Jiménez i Iglesias, 3 - 08034 BARCELONA - Telf. 93/ 
204.91.08 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Qualitat de vida i any 2000 - 1 credit 
• Moda, cultura i comunicació -1,5 credits 
• 11 curs d'iniciació al voluntariat - 2 credits 

CoHegi Major Lestonnac 
e/ Aragó, 284 trip-08009 BARCELONA-Telf. 93/215.99.12 

Curs ofertat peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Migracions a Catalunya: realitats i reptes - 1 credit 



Associació Projecte - Projecte Universitari 
Passatge Mercader, 13 - 08008 BARCELONA - Telf. 93/ 
215.15.99 - Fax 93/215.15.95 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Autoestima i desenvolupament personal - 2 credits 
• lntel.ligencia emocional i equilibri personal - 2 credits 
• Competencia social - 2 credits 
• Comunicació intercultural amb Llatinoamerica - 1 credit 
• Nou segle, canvi d'epoca? - 1 credit 

Fundació Internacional Olof Palme 
e/ Aribau, 63, Ir 2a - 08011 BARCELONA- Te1f. 93 ! 451.54.72 
- Fax 93/451.77.46 
E-mail:fi.olofpalme@retemail.es 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 

j 

• La protecció de la persona contra les sedes destructives en el 
canvi de segle - 4 credits 

• El paper deis ens locals perla protecció del medi ambient - 1 credit 
• Els condicionaments de l'acció de les nacions unides en un 

món interdependent - 4 credits 
• La conciliació de la vida laboral i de la vida familiar - 1 credit 

Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lle
tres i Ciencies de Catalunya 
Rambla de Catalunya, 8 - 08007 BARCELONA - Telf. 93/ 
412.49.07 

: 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Ciencies pera gent de lletres - 1,5 credits 
• Tecnologia, home i societat - 1,5 credits 
• Didactica de la materia d' estetica - 1 credit 
• Estrategies d'intervenció en els problemes de disciplina a l'au

la - 1,5 credits 

61 



- 62 

• Dislexia i TDA com a possibles causes del fracas escolar - 1,5 
credits 

• El credit de síntesi i l'atenció a la diversitat - 1,5 credits 
• Aprendre a aprendre a l'ESO. Estrategies d'ensenyament-apre-

nentatge integrades en el currículum - 1,5 credits 
• L'educació emocional en el PAT -1,5 credits 
• Les habilitats socials en el Pla d' Acció Tutorial - 1,5 credits 
• Atenció i prevenció en salut mental pera educadors - 1,5 credits 
• Parlar i escriure a la classe de llengua - 1 credit 
• Escriptors i personatges del grup de Bloomsbury - 1,5 credits 
• Quim Monzó, entre l'horror i la ironia: una lectura de 

Guadalajara - 1,5 credits 
• Pere Gimferrer: artista de l'instant - 1,5 credits 
• La novel.la breu a la narrativa catalana contemporania - 1,5 cre-

dits 
• Literatura hispanoamericana del siglo XX- 1,5 credits 
• El tema amoroso - 1,5 credits 
• Dones i cultura a l'Edat Mitjana: de la representació a 

l'autorepresentació - 1,5 credits 
• Comentario de textos poéticos (1936-1999) - 1,5 credits 
• El comentario de texto en el bachillerato - 1,5 credits 
• Interpreting english metaphors - 1,5 credits 
• Taller de traducció catala-angles - 1,5 credits 
• Teaching english pronunciation workshop - 1,5 credits 
• Antropología social i cultural per a la reforma educativa - 1,5 

credits 
• Minories etniques i educació multicultural - 1,5 credits 
• Introducció a la historia de l'art contemporani -1,5 credits 
• La música tecno, una part esencial de la nostra cultura -1,5 cre-

dits 
• Historia a secundaria. Segles XIX i XX - 1,5 credits 
• Munta't la pel.lícula - 1,5 credits 
• La materialització mediatica d'allo sinistre -1,5 credits 
• Historia de les dones: una visió femenina de la historia - 1,5 

credits 
• Moments estel.lars de la .historia de la ciencia i de la tecnica -

1,5 credits 
• Treballs de recerca en bioquímica i biologia molecular pel bat

xillerat - 1,5 credits 
• Geologia mediambiental i aplicada -1,5 credits 
• Introducció al sistema solar - 1,5 credits 



• Circuits electrics i electronics - 1,5 credits 
• La química en l'ensenyament secundari: que ensenyar? com? -

1,5 credits 
• Minerals i roques útils - 1,5 credits 
• Credits de síntesi: desenvolupament i exemples - 1,5 credits 
• Sortida naturalística i geologica pel Baix Aragó, pels Ports i pel 

Maestral - 1 credit 
• Sortida naturalística i geologica per les terres de Castella i Lleó 

- 1,5 credits 
• Que ens dónala terra? els recursos geologics - 1,5 credits 63 
• Introducció al mapa topografic i geologic - 1,5 credits 
• Bases per a la interpretació ultraestructural - 1 credit 
• El treball de recerca en el batxillerat tecnologic - 1,5 credits 
• Creació de pagines WEB amb llenguatge HTML - 1,5 credits 
• Recursos multimedia a l'escola - 1,5 credits 
• Ofimatica 11 - 1,5 credits 
• Introducció a la música del segle XX - 1,5 credits 
• La música de jazz - 1,5 credits 
• La veu: un instrument corporal que comunica - 1,5 credits 

Escola de Fotografia GRISART 
C/ Corsega 415, 2n pis - 08037 BARCELONA - Telf. 93/ 
457.97.33 
http:/ /www.grisart.com 

Els estudiants de la llicenciatura en Belles Arts no podran reconei
xer com a credits de lliure elecció els cursos que coincideixin amb 
continguts de l'itinerari curricular Imatge. 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Curs de processos creatius - 3 credits 
• Curs de color - 2 credits 
• Curs de tecniques antigues de positivat - 2,5 credits 
• Curs d'interactius multimedia 11 - 3 credits 
• Curs de fotografia digital 1 - 2,5 credits 
• Curs de fotografía digital 11 - 1 credit 
• Curs basic de fotografia - 2,5 credits 
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Fundació Uuís Espinal 
e/ Roger de Llúria 13 - 08010 BARCELONA - Telf. 93/ 
317.23.38 
http:/ /www.fespinal.CX>m 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Els profetes d'Israel llegits des del Sud (11) - 1 credit 
• Estrangeria: un dret per o en contra deis estrangers? - 1 credit 
• Dona i societat al segle XXI - 1 credit 
• Mercat i pobresa al segle XXI - 1 credit 
• L'Església del futur, que ja neix - 1 credit 
• Cinema i evolució de la parella - 1 credit 
• Ecologia i economia: el preu d'un món «verd» - 1 credit 
• Itinerari vers una vida en Déu (11) - 1 credit 
• El llenguatge deis místics (11) - 1 credit 

Els estudiants de la llicenciatura en Belles Arts no podran reconei
xer com a credits de lliure elecció els cursos que coincideixin amb 
continguts de l'itinerari curricular Imatge. 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Curs d'iniciació a la fotografia - 4 credits 
• Fotografia de la natura: paisatge i ca~a fotografica - 5,5 credits 
• Introducció al tractament digital de la imatge - 2,5 credits 
• Escriure sobre fotografia - 2 credits 
• Positivat amb procediments antics - 2,5 credits 
• Fotografia de viatges - 2 credits 
• Conservació i restauració de col.leccions fotografiques - 3 cre

dits 
• Aplicació creativa de la imatge digital - 2,5 credits 



Academia de Ciencies Mediques de Catalunya i de Balears 
Passeig de la Bonanova, 51 - 08017 BARCELONA- Telf. 93/ 
212.38.95 

<,] 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Intercanvis de Medicina - 5,5 credits 
• lntercanvis de recerca - 5,5 credits 
• Intercanvis de Farmacia - 5,5 credits 
• Intercanvis Nacionals - 5,5 credits 
• lntercanvis d'Odontologia - 5,5 credits 

Institut Superior de Ciencies Religioses de Barcelona 
Diputació, 231 - 08007 BARCELONA- Telf. 93/454.19.63 -
Fax 93/323.73.73 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Analisi política i economica de la societat actual - 2 credits 
• E:tica - 2 credits 
• Fenomenologia de la religió - 2 credits 
• Historia de l'Església moderna i contemporania - 2 credits 
• Ecumenisme - 1 credit 
• lntroducció al Nou Testament - 3 credits 
• Psicologia de la religió - 2 credits 
• Teologia espiritual - 1 credit 
• Teologia fonamental - 3 credits 
• Trets fonamentals de la cultura actual - 2 credits 
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Presencials: 
• Noves practiques a la cobertura de tipus de canvi i tipus d'inte-

res a l'area de l'euro - 1,5 credits 
• Introducció als mercats financers per als directius - 2,5 credits 
• Banquer estrategic - 1,5 credits 
• Les noves tecnologies de la informació i comunicació aplicades 

a la Direcció Empresarial - 2 credits 
• Tecniques de gestió pera clients clau - 2 credits 
• Tecniques per al marqueting operatiu - 2 credits 
• Vendes i clientela - 2 credits 
• Eines clau per a la direcció de marqueting - 2 credits 

A distancia: 
• As pectes a controlar davant el tancament de l' exercici compta-

ble - 5 credits 
• Polítiques i estrategies de marqueting - 2,5 credits 
• Introducció als recursos humans - 2,5 credits 
• Estadística aplicada - 4 credits 
• Principis i diagnostic d' estrategia empresarial - 4,5 credits 
• Formulació d'eslrategies empresarials - 2 credits 
• Marqueting internacional - 2 credits 
• Introducció al marqueting - 2,5 credits 
• El pla de marqueting - 1 credit 
• Matematica financera - 4 credits 
• Gestió deis recursos humans - 3 credits 
• Entorn laboral - 1 credit 
• La comptabilitat en el context deis negocis - 5 credits 
• Direcció i gestió d' empreses financeres - 2 credits 
• Direcció i gestió d'empreses internacionals - 3 credits 
• Comer.; internacional. La gestió aduanera - 1 credit 
• Gestió operativa de PIMES - 1 credit 



• Dret mercantil - 1 credit 
• Qualitat total i gestió per processos - 3 credits 
• Organització i gestió de la producció i direcció d'operacions - 3 

credits 
• Fons de finarn;ament - 2 credits 
• Informatica de Gestió - 4 credits 
• Mercats financers i selecció de carteres - 2 credits 
• Entom economic de l'empresa pera directius - 4 credits 
• Selecció d'inversions - 2 credits 
• Direcció i motivació d'equips - 2 credits 
• Formació d'equips d'alt rendiment-1 credit 
• Tecniques de comunicació interna - 1 credit 
• Gestió de comunicació de crisi - 1 credit 
• Tecniques de comunicació escrita - 1 credit 
• Tecniques avanc;ades de negociació - 1 credit 
• Coneixements financers aplicats a la gestió comercial - 2 credits 
• lntroducció al sistema fiscal español - 2 credits 
• Macroeconomia per a directius - 5 credits 
• Gestió de la qualitat total - 6 credits 
• Assessoria jurídica - 2,5 credits 
• Gestió mediambiental de l' empresa - 5 credits 
• Gestió del canvi - 1 credit 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Economia pera no economistes - 4 credits 
• Els conflictes actuals en clau historica - 4 credits 
• Ciutadania i genere en la construcció de !'Europa Contempora

nia - 4 credits 
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Escola d' Art Floral de Catalunya 
CaSp, 124, baixos - 08013 BARCBLONA 
Telf. 93/247.02.05 - Fax 93/232.28.99 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• La jardineria en !'arquitectura actual - 2 credits 
• La representació de la natura morta «Bodegón» - 2 credits 

SM, Sistemas medioambientales, S.L. 
Bailen, 234, entsol. 2-3a - 08037 BARCELONA 
Telf. 93/285.70.82 Fax 93/285.72.45 
sm@sct.ictnet.es 

~ ! 

¡ 

E-mail: 
. 

Els cursos s' imparteixen al e/ Joan Obiols, 11-13, baixos - 08034 
BARCELONA Telf. 93/280.09.90 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Medi ambient a la indústria - 2 credits 
• Sistemes de qualitat - 2 credits 
• Gestió de projectes - 1 credit 
• Organització de la producció - 2 credits 
• lntroducció a la prevenció de riscos laborals - 2 credits 

Fundació Privada ADANA 
Bailén, 71 bis, 6a. planta - 08009 BARCELONA 
Telf. 93 / 244 80 83 - Telf ./Fax 93 265 64 91 - E-mail: 
adana@gcelsa.com 

Curs ofertat peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Trastorn per déficit d' atenció i hiperactivitat: abordatge 

cognitiu-conductual - 1,5 credits 



Fundació de la Investigació de la Ceguesa 
Calabria, 67, lr 2a - 08015 BARCELONA 
Telf. 93 / 424.51.51 

Curs ofertat peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Curs de formació sobre les disminucions - 1 credit 

Secretaria General de Joventut 
. e/ de Calabria, 147 - 08015 BARCELONA 

Telf. 93/483.83.54 Fax 93/483.83.59 E-mail: KSDJOOOI@ 
correu.gencat.es 
http://cultura.gencat.es/ joventut 

Cursos organitzats perles Escales d'Educadors en el lleure Infantil i Juve
nil reconegudes per la Secretaria General de la Toventut d' acord amb el 
Decret 213/87 de 9 de juny. 
• Curs de monitor/a d'activitats de lleure in fantil i juvenil - 8 cre

dits 
• Curs de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil- 8 cre

dits 

Per formalit zar el reconeixement de credits de lliure elecció, un cop 
superats els cursos, s'haura de presentar el diploma expedit perla 
Secretaria General de loventut. 

Conservatori Superior de Música 
e/ Bruc, 112 - 08009 BARCELONA Telf. 93/458.43.02/03 -
Fax 93/459.31.04 

El nombre maxim de credits de lliure elecció que un estudiant podra obte
nir per una titulació en base a activitats musicals sera de 18 credits. 
Són susceptibles de reconeixement, amb les equivalencies que s' ex
pressen en la relació, les següents activitats, segons el pla d' estudis 
1966: 
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Instruments de carrera llarga: piano, violí, violoncel 
Cursos Se, 6e: 6 credits 
Cursos 7e, Se: 9 credits 
Cursos 9e, 10e: 12 credits 
Instruments de carrera curta: arpa, guitarra, viola, contrabaix, flauta, 
oboe, clarinet, fagot, saxofó, trompa, trompeta, tuba, cant, flauta de bec 
Cursos 3r, 4t: 4,S credits 
Cursos Se, 6e: 6 credits 
Cursos 7e, Se: 9 credits 
Clave 
Curs 3r: 6 credits 
Cursos 4t, Se: 9 credits 
Orgue 
Cursos 3r, 4t, Se: 6 credits 
Cursos 6e, 7e: 9 credits 
Harmonia, acordió 
Curs Se: 6 credits 
Percusió 
Cursos 3r, 4t: 6 credits 
Curs Se: 9 credits 
Acompanyament 
Curs 2n: 4,S credits 
Curs 3r: 6 credits 
Harmonia 
Cursos lr, 2n: 4,S credits 
Cursos 3r, 4t: 6 credits 
Contrapunt 
Curs lr: 6 credits 
Curs 2n: 9 credits 
Fuga 
Curs únic: 9 credits 
Composició/instrumentació 
Cursos lr, 2n, 3r, 4t: 9 credits 
Pedagogia especialitzada 
Curs únic: 4,S credits 
Direcció d' orquestra 
Cursos lr, 2n, 3r: 6 credits 
Direcció coral 
Cursos lr, 2n, 3r: 4,S credits 
Música de cambra 
Cursos lr, 2n: 4,S credits 



Cursos 3r, 4t: 6 credits 
Conjunt instrumental 
Cursos lr,2n: 4,5 credits 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Curs de música contemporania pera educadors -1,5 credits 
• Organologia - 1 credit 
• Introducció a la música del s. XX - 1 credit 

Associació Coneixer Catalunya 
Rambla de Catalunya, 15 • 08007 BARCELONA 
Telf. 93/412.57.33 (de 10 a 14h.)- Fax 93/317.05.85 - .E
mail:accat@ctv.es 

Curs ofertat peral segon semestre - curs academic 1_999/2000 
• Historia de Catalunya - 1 credit 

Curs ofertat peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Universalitat de l'obra de Gaudí - 2 credits 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Antropologia del cine - 1 credit 
• «Todo se desmorona». Revueltas anticoloniales en Africa 

(desde el punto de vista nativo) - 1 credit 
• La construcción de la imagen del «otro». De los relatos de 

viajes a los medios de comunicación - 1 credit 
• De la violencia y sus imágenes. Violencia, cine y sociedad - 1 

credit 
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• Representarse a sí mismo y crear paisajes culturales: estra-
tegias narrativas de la etnografía experimental - 1 credit 

• Antropologia visual (1): els límits de la representació - 1 credit 
• Societats cimarrones: cultures de resistencia - 1 credit 
• Poder, tradició i modemitat a l' África negra - 1 credit 
• Elementos para el análisis de las instituciones sociales - 1 credit 
• Cultura i percepció - 1 credit 
• Etnografía contemporánea del noroeste de México - 1 credit 
• Parentiu i genere al Marroc - 1 credit 
• Temps i cultura - 1 credit 
• Cos, biotecnologies i cultura - 1 credit 
• Antropologia visual (11): Etnografia del film etnografic - 1 cre

dit 
• Antropologia i programes de salut - 1 credit 
• Las sociedades magrebíes y la cuestión femenina - 1 credit 

Institut Universitari de Ciencia i Tecnología 
e/ Alvarez de Castro, 63 - 08100 SABADELL 
Telf. 93/579.3432- Fax 93/57057.45- E-mail:labquim@iuct.com 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Espectrofotometria UV- Visible practica - 3 credits 
• Espectofotometria IR-FTIR Practica - 3 credits 
• Microbiologia industrial - 2,5 credits 
• Microbiologia alimentaria - 3 credits 
• Microbiologia ambiental - 2 credits 
• Tractament d' aigües residuals - 3 credits 
• Control d' aigües residuals - 3 credits 
• Gestió mediambiental i legislació ambiental - 3 credits 
• GMP's: Qualitat en planta - 2 credits 
• GLP's: Qualitat en el laboratori - 2 credits 
• Seguretat en Planta Química - 1 credit 
• Seguretat en el laboratori químic - 1 credit 
• Tecniques de laboratori química de síntesi - 4 credits 
• Tecniques de laboratori farmaceutic i d'analisi- 4 credits 



SETEM Catalunya 
e/ Bisbe Laguarda, 4 - 08001 BARCELONA 
Telf. 93/441.53.35-Fax 93/443.20.69 
E-mail:setem@pangea.org 

Curs ofertat peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Curs d'introducció a la cooperació internacional/11 - 2 credits 

ASETIL, Educación de calle, S.L. 
Apartado 3271 - 36280 VIGO 
Telf./Fax 986/37.35.37 

Cursos ofertats peral segon semestre - curs academic 1999/2000 

A distancia: 
• Curso de educador de calle - 6,5 credits 
• Curso de metodología del educador de calle - 8 credits 
• Curso de educación afectivo-sexual para educadores - 8 credits 

Fundaci6 Projecte 
Av. Tibid,,abo, 16 - 08022 BARCELONA 
Telf./Fax 93/417.03.21 

Curs ofertat peral segon semestre - curs academic 1999/2000 
• Com interpretar els informes psicologics a l'escola - 1 credit 

3.3. CURSOS ORGANITZATS PER LES UNIVERSITATS 1 
ACTIVITATS ESPECÍFIQUES 

3.3.1. Cursos organitzats perles universitats. 

Es reconeixera el nombre de credits establert oficialment perla uni
versitat organitzadora pera les diverses activitats. Encasque la de-
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dicació al curs s' expressi no en credits sinó en hores, caldra aplicar 
!'equivalencia prevista a l'apartat II.6 de la Normativa de credits de 
lliure elecció. El reconeixement de credits per a aquestes activitats 
es realitzara sempre en el cas d'universitats públiques amb les 
quals hi hagi una practica de reciprocitat. En el cas d'universitats 
privades i centres adscrits caldra establir previament un conveni. 

3.3.2. Congressos, simposis, jornades, etc, ... 

• Congreso nacional de lingüística aplicada: 1 credit 
Lloc i telefon d'informació: Dpt. de Filología Anglesa i Alemanya 
- 93.402.56.83 (provisionalment) 

• Les dones i les guerres . VIII Col-loqui Internacional del' Asso
ciació Espanyola d'Investigació Historica de les Dones 
(AEIHM): 1,5 credits. 
Lloc i telefon d'informació: Dpt. d'Historia Contemporania -
656.61.64.33 (Dimarts i dijous de 12 a 14 hores) 

• 1 Setmana blanca de Magisteri: 2 credits. 
Lloc i telefon d'informació: Associació d'Estudiants de la Facul
tat de Formació del Professorat - 93.403.58.83. 

• Seminari sobre «Metadades i catalegs»: 1 credit. 
Lloc i telefon d'informació: Facultat de Biblioteconomia i Docu
mentació 93.403.57.70. 

3.3.3. Cursos d' extensió universitaria de la UB 

Relació de cursos d' extensió universitaria aprovats a efectes de reco
neíxement de credíts de llíure eleccíó. 

Dívísíó de Ciencíes Humanes í Socíals: 
• La música i els seus oficis: tecniques historiografiques i activi

tats professionals: 6 credits. 
Telefon d ' informació: 93.333.34.66 

• Literatura i cinema: l'adaptació cinematografica coma inter
pretació del text: 4 credits. 
Telefon d'informació: 93.403.56.86 

• Teatre grec: perspectives contemporanies: 6 credits. 
Telefon d ' informació: 93.403.57.07 

• La narrativa literaria i la narrativa cinematografica: elements 
constitutius i estrategies: 2,5 credits. 
Telefon d ' informació: 93.403.56.52 



• Mort i més enlla al Proxim Orient Antic: 3 credits. 
Telefon d ' informació: 93.403.56.97 

• Dones musulmanes: El món actual de l'Iran i el Pakistan: 1 cre
dit 
Telefon d'informació: 93.403.56.97 

• El pensament xi'ita: des de l'epoca medieval al món contempo
rani: 1 credit. 
Telefon d'informació: 93.403.56.97 

Divisió de Ciencies Experimentals i Matematiques 
• Un tomb per la galaxia: del sistema solar a les estrelles: 2 cre

dits. 
Telefon d ' informació: 93.402.11.03 

• Observació astronomica amateur avan~ada: 3 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• Minerals preciosos: el món de les gemmes: 2 credits. 
Telefon d ' informació: 93.402.11.03 

• Estudi de minerals amb microscopia optica: 2 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• Determinació senzilla de minerals al camp: 2,5 credits. 
Telefon d ' informació: 93.402.11.03 

• Química a Internet: 2 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• Manipulació de productes sensibles a l'aire: 3 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• Teniques espectroscopiques d'analisi: curs practic d'espectros
copia molecular i atomica: 2 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• Tecniques analítiques de separació: curs practic de cromatogra
fía de gasos: 2 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• Tecniques analítiques de separació: curs practic de cromatogra
fía de líquids: 2 credits. 
Telefon d ' informació: 93.402.11.03 

• Introducció i utilització de !'espectroscopia ultraviolada-visi
ble (UV-Vis) i infraroja (IR): 2 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11 .03 

• Fotografía de la natura: iniciació i tecniques: 2,5 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• El món dels artropodes: estudi teoric i practic: 1,5 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 
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• Elaboració de coJ.leccions zoologiques: 1 credit. 
Telefon d' informa ció: 93.402.11.03 

• Els invertebrats. Identificació morfologica i ecologica deis 
grans grups i les especies més comunes: 1 credit. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• Males herbes: biologia i control: 2,5 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• Plantes amb flors: observació i identificació: 2,5 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• El paisatge vegetal deis paisos catalans: 2 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• La restauració de la coberta vegetal a la regió mediterrania: 2 
credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• Aquarofília: creació i manteniment d' aquaris: 3 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• Unix pera usuaris: 1 credit. 
Telefon d' informació: 93.402.11.03 

• Unix-Linux. Administració basica: 1,5 credits. 
Telefon d' informació: 93.402.11.03 

• Unix-Linux. Administració avanc;ada: 1 credit. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• Programació orientada a objectes i desenvolupament rapid 
d'aplicacions amb Delphi: 3 credits. 
Telefon d'informació: 93.402.11.03 

• Autocad 14: 6 credits. 
Telefon d' informa ció: 93.402.11.03 

Divisió de Ciencies de l'Educació: 
• Poesia i educació : 3 credits. 

Telefon d'informació: 93.403.50.96 
• Fonts d'informació en educació: 3 credits. 

Telefon d'informació: 93.402.10.32 / 93.402.90.76 

3.3.4. Estudiants ERAS MUS, SÓCRATES, TEMPUS, etc ... 

Les assignatures i els cursos d'idiomes superats en el marc de pro
grames oficials d'intercanvi internacional i que no estiguin inclosos 
en I' obligatorietat o optativitat del pla d' estudis seran reconeguts 
com a credits de lliure elecció d' acord amb l' equivalencia 10 hores = 
1 credit. 



Aquest reconeixement sera realitzat pel cap d' estudis de l' ensenya
ment i es pot referir únicament a les assignatures la realització de 
les quals hagi estat autoritzada previament d' acord amb el procedi
ment establert. 

3.3.5. Practiques en empreses i institucions. 

D'acord ambla Normativa actual de practiques en empreses, cal es
pecificar als convenis corresponents, entre altres punts, el nombre 
de credits de lliure elecció per reconeixer les activitats que es duran 77 
a terme i el professorat que realitzara la tasca de tutorització. 
El nombre maxim de credits per conveni, en cas de reconeixement 
de credits de lliure elecció, és 6. Els caps d' estudis autoritzaran, si 
escau, el reconeixement de credits a partir de l'informe elaborat pel 
tutor responsable respecte del compliment del programa d'activi
tats previst. 

3.4. IDIOMES ESTRANGERS CURSATS A L'ESCOLA 
D'IDIOMES MODERNS DE LA UB O EQUIVALENTS 

La normativa d' aplicació i les vies d' obtenció del reconeixement de 
credits de lliure elecció per idiomes es troba en el punt 9.4. de la 
Normativa de credits de lliure elecció, a la pagina (20) del llibre. 
L'of~rta de cursos d'idiomes de l'EIM es pot consultar a la l'adre<;a 
d' internet http://www.eim.ub.es. 
Per formalitzar la matrícula als cursos ofertats per l'EIM cal adrec;ar
se a qualsevol de les secretaries de l'EIM en les dates establertes: 

• Secretaria de l'EIM a l'Edifici Central de la UB 
Plac;a Universitat 
Telefon: 93.403.53.44 

• Secretaria de l'EIM al Campus de Pedralbes 
Facultat de Ciencies Economiques i Empresarials 
Telefon: 93.402.43.31 

• Secretaria de l'EIM al Campus Vall d'Hebron 
Edifici Llevant 
Telefon: 93.402.10.38 



4. CENTRES ADSCRITS 



4.1. ASSIGNATURES 

Assignatures que s'ofereixen pera la lliure elecció d'alumnes 
deis centres adscrits 
La normativa a aplicar a l' obtenció dels credits de lliure elecció en 
base a assignatures es troba explicada a l'apartat "Normativa de 
credits de lliure elecció" a l'inici del llibre (pag. 9 a 23). 
En aquesta edició es publica l' ofertad' assignatures amb docencia al 
segon semestre. 
Els estudiants que cursen estudis a centres adscrits a la Universitat 
de Barcelona interessats a cursar assignatures com a lliure elecció 
en el segon semestre, hauran d' ampliar la matrícula en el centre on 
cursen estudis, en els períodes de matrícula previament aprovats. 
Cal que consulteu les dates pera l'ampliació de matrícula en el vos
tre centre. 

Procediment d' autorització previa i matrícula de les assignatures 
d'ensenyaments de la UB que s'imparteixen en centres integrats 
i per assignatures que no formen part deis plans d'estudis deis 
centres integrats de la UB. 
• L' estudiant que estigui interessat a cursar alguna de les assigna

tures que ofereixen els ensenyaments de centres integrats que fi
guren en aquest apartat, haura de sol.licitar autorització previa 
pera matricular-la al/la Cap d'Estudis de l'ensenyament ofe
rent. Aquesta sol-licitud d'autorització es realitza mitjarn;ant 
l'impres corresponent en les dates fixades previament. 

• La matrícula de les assignatures autoritzades es formalitza en el 
centre on l' estudiant cursa estudis. 

• El preu d'aquestes assignatures sera el del grau d'experimenta
litat que tingui l' ensenyament del qual depenguin, independent
ment de l' ensenyament que cursa l' estudiant. 

• La consulta sobre horaris, programes i professors de cada assig
natura la trobareu en el centre on s'imparteixen les assignatu
res. 
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• L' estudiant assisteix a classe i s' examina en el centre integrat de 
la UB on esta vinculat l' ensenyament oferent en els períodes 
lectius que aquell centre tingui establerts. 

• En cap cas es modificara el calendari d' examens per coincidencia 
entre assignatures del propi ensenyament i assignatures matricu
lades coma lliure elecció. 



OFERTAD' ASSIGNATURES D E SEGON SEMESTRE DELS 
ENSENYAMENTS DE CENTRES INTEGRATS PER A LA 
LLIURE ELECCIÓ DELS ALUMNES DE CENTRES ADSCRITS 

Ensenyament oferent : ADMINISTRACIÓ 
1 DIRECCIÓ D 'EMPRESES 

Microeconomia (intermitja) 7,5 Generic, excepte Economia 5 

Macroeconomia (introducció) 7,5 Generic, excepte Economia 5 

Macroeconomia (intermitja) 7,5 Generic, excepte Economia 5 

Matematica empresarial 1 7,5 Generic, excepte Economia 5 

Matematica empresarial ll 7,5 Generic, excepte Economia 5 

Estadística empresarials ll 7,5 Generic, excepte Economia 5 

Comptabilitat !: introducció a la comptabilitat 7,5 Generic, excepte Economia 5 

Comptabilitat ll: comptabilitat financera 7,5 Generic, excepte Economia 5 

Economia de l' empresa 11 7,5 Generic, excepte Economia 5 

Economia mundial 7,5 Generic, excepte Economia 5 

Economia espanyola 7,5 Generic, excepte Economia 5 

Historia económica mundial 7,5 Generic, excepte Economia 

Política económica 1 (introducció) 7,5 Generic, excepte Economia 5 

Comptabilitat III: comptabilitat de costos 6 Generic 5 

Direcció comercial!: fonaments del marketing 6 Generic 5 

Direcció comercial lI: gestio i inv.6 de mercats 6 Generic 5 

Direcció financera 1: gestió financera 6 Generic 5 

Direcció financera ll: analisi financer 6 Generic 5 

Direcció general i estrategica de l' empresa 6 Generic 

Models de programació 6 Generic 5 

Teoria económica de !'empresa i la indústria 6 Generic, excepte Economia 

Política económica ll 6 Generic, excepte Economia 

Matematiques de les operacions financeres6 Generic 5 

Fiscalitat de l' empresa 1 6 Generic, excepte Economia 5 

Fiscalitat de !'empresa ll 6 Generic, excepte Economia 5 

Integració europea 6 Generic 

Introducció a l' optimització 6 Generic, excepte Economia 

Administració empresarial Generic 5 

Dret priva't 6 Generic, excepte Economia i Dret 5 

Dret laboral 6 Generic, excepte Economia i Dret 5 

Sistema polític i constitucional espanyol 6 Generic, excepte Economia i Dret 5 

Dret administratiu 6 Generic, excepte E'onomia 5 

Socio logia del treball i de !'empresa 6 Generic, excepte Economia 5 
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Auditoria financera 6 Generic 

Consolida ció d' estats comptables 6 Generic 5 

Sistemes d'informació pera la direcció 6 Generic 5 

Administració de recursos humans 6 Generic 5 

Teoria i tecniques de consum 6 Generic 5 

lnstruments mercats financers 6 Generic 5 

6 Generic 5 

- 84 Metodes estadistics multivariants 6 Generic 5 

Economia de I' asseguran~a 6 Generic, excepte Economia 5 

Matematica de la inversió i del risc financer 6 Generic 5 

Teoria general de l'asseguran~a 6 Generic 5 

Optimització dinamica 6 Generic, excepte Economia 5 

Teoria de jocs 6 Generic, excepte Economia 5 

Fiscalitat internacional 6 Generic 5 

6 Generic, excepte Economia i Dret 5 

Ordenació del mercal de credit i valors 6 Generic 5 

Ensenyament oferent : ECONOMIA 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

7,5 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

7,5 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

Matematiques economiques 1 7,5 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

Matemiitiques economiques Il 7,5 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 



Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

Comptabilitat 11: comptabilitat financera 7,5 Genenc, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

Economia mundial 7,5 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 85~ 

Economia espanyola 7,5 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

Historia economica d'Espanya 7,5 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

Política economica 7,5 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

6 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 

6 Generic 5 

6 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

6 Generic 5 

Econometria 11 6 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

Sistema fis,al espanyol 6 Generic 

Hisenda autonomica i local 6 Generic 5 

Economia de l' empresa 11: arees funcionals 6 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

Política economica 11 (internacional) 6 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

Política economica llI (Espanya i CE) 6 Generic 5 

Historia de les doctrines economiques 6 Generic 5 



Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

Analisi de dades economiques: 

aplicacions microinformatiques aplicades 

a l' estadística descriptiva 6 Generic 5 

lnstitucions mercantils 6 Generic, excepte 

-86 
Administració i Direcció 

d'Empreses i Dret 5 

Relacions laborals 6 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses i Dret 5 

Ordenament administratiu 6 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses i Dret 5 

6 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

Economia internacional 6 Generic 5 

Economia financera i de les assegurances 6 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

6 Generic 5 

Economía de Catalunya 6 Generic 5 

Teoria de jocs 6 Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

Optimització dinamica Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses 5 

Matematiques de les operacions Generic, excepte 

financeres i de la inversió Administració i Direcció 

d'Empreses 

Generic 5 

Generic 5 

Temes d'hisenda pública Generic 5 

Marc jurídic-polític d' actuació economica Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses i Dret 5 



Economia industrial espanyola 6 

Teoria de l'organització industrial 6 

Sistema polític i constitucional 6 

Historia economica mundial del segle XX 6 

Administració i Direcció 

d'Empreses i Dret 

Generic 

Generic 

Generic, excepte 

Administració i Direcció 

d'Empreses i Dret 

Generic 

Ensenyament oferent: ESTADÍSTICA 

7!> Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 

Estadística matematica 1 7!> Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 

Estadística matematica 11 7!> Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 

lnvestigació operativa 11 7,5 Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 

Estadística economica i social 7!> Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 

Analisi multivariant en economia Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 

Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 

Estadística aplicada a les ciencies 6 Dret, Economia i Administració 

del comportament i Direcció d'Empreses 

Estadística aplicada a les ciencies 6 Dret, Economia i Administració 

de la salut i Direcció d'Empreses 

5 

5 

5 

5 
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2 

2 

2 

2 



Ensenyament oferent : SOCIOLOGIA 

Estructura social i estructura social 

d'Espanya: Espanya i Catalunya 7,5 Generic 10 

Histbria política i social contemporania Generic 10 

Sociologia general: processos socials 7,5 Generic 10 

Teoria sociolbgica: contemporania 7,5 Generic 10 

-88 Ciencia política i de l'administració: 

sistemes polítics i sistema polític espanyol 9 Generic 10 

Psicologia social 9 Generic 10 

Sociologia de les organitzacions 6 Generic 10 

Desviació i control social 6 Generic 10 

Política social 6 Generic 10 

lntroducció al dret 6 Generic, excepte Dret JO 

6 Generic 10 

6 Generic 10 

6 Generic 10 

6 Generic 10 

Sociología de les administracions públiques 6 Generic 10 

6 Generic 10 

Generic 10 

Matematiques pera les ciencies socials ll 6 Generic 10 

6 Generic 10 

6 Generic 10 

6 Generic 10 

Societat i estructura d' America Llatina 6 Generic 10 

Sociologia del sistema de justicia penal: 

delicte, policia i justícia 6 Generic 10 

6 Generic 10 

6 Generic 10 

6 Generic 10 



Ensenyament oferent: CIENCIES ACTUARIALS 1 
FINANCERES 

Estadística actuaria! no vida Generic 

Gestió d' empreses financeres 6 Generic 

Matemiitica actuaria! vida 9 Generic 

Matemiitica de la inversió i del risc financer 9 Generic 

Econometria actuaria! 6 Generic 

Gestió de l' empresa asseguradora 6 Generic 

lnstruments i mercats financers 6 Generic 

Aplicacions demografiques: demografia 6 Generic 

Economia de l' asseguran~a 6 Generic 

Estadística financera 6 Generic 

Matematica de la reasseguran~a i solvencia 6 Generic 

Política financera 6 Generic 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

Ensenyament oferent : INVESTIGACIÓ 1 TECNIQUES DE 
MERCAT 

i Direcció d'Empreses 

lnvestigació mercado!Ogica del producte 4,5 Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

Miirqueting financer 4,5 Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

4,5 Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

Teoria de la comunicació comercial 4,5 Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

Investiga ció de l' oci i temps lliure 4,5 Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

Psicologia comercial 4,5 Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

Logística distributiva 4 ,5 Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

Optimització del producte 4,5 Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 
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i Direcció d'Empreses 

Direcció del producte 4 ,5 Dret, Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

Ens~nyament oferent : GESTIÓ 1 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Documentació i Treball Social 10 

Dret i govern autonomic i local 3 Biblioteconomia i 

Documentació i Treball Social 10 

Hisenda autonomica i local 3 Biblioteconomia i 

Docume~tació i Treball Social 10 

Ha. política i social contemporania 3 Alumnes Dret 10 

Marqueting de serveis públics 3 Biblioteconomia i 

Documentació i Treball Social 10 

Materna tiques pera l'administració 3 Biblioteconomia i 

i calcul financer Documentació i Treball Social 10 

Procediments administratius 3 Biblioteconomia 

i Documentació i Treball Social 10 

Ensenyament oferent: RELACIONS LABORALS 

Direcció i gestió de personal l 

Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

4,5 Generic, prioritat Dret, 

Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

Generic, prioritat Dret, 

Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 



Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 

6 Generic, prioritat Dret, 

Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

Practiques integrades 11 6 Generic, prioritat Dret, 

Economía i Administració 

i Direcció d'Empreses 91 -Psicologia del treball II 4,5 Generic, prioritat Dret, 

Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 

Seguretat en el treball 6 Generic, prioritat Dret, 

Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

Acció social a l' empresa 6 Generic, prioritat Dret, 

Economia i Administració 

i Direcció d'EJllpreses 

Tecniques d'investigació social 6 Generic, prioritat Dret, 

Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 

Organització d' empreses 9 Generic, prioritat Dret, 

Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 

Comptabilitat 6 Generic, prioritat Dret, 

Economía i Administració 

i Direcció d'Empreses 

6 Generic, prioritat Dret, 

Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

Economia del treball 6 Generic, prioritat Dret, 

Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 

6 Generic, prioritat Dret, 

Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 5 

Matematiques aplicades a les ciencies socials 6 Generic, prioritat Dret, 

Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 



- 92 

Economia social 6 

Metodes quantitatius de la Seguretat Social 6 

Economía i Administració 

i Direcció d'Empreses 

Generic, prioritat Dret, 

Economía i Administració 

i Direcció d'Empreses 

Generic, prioritat Dret, 

Economia i Adminis\_ració 

i Direcció d'Empreses 

Ensenyament oferent: MATEMÁTIQUES 

Generic 

Geometria lineal 9 Generic 

Geometria projecti va 9 Generic 

Geometría diferencial de corbes i superfícies 9 Generic 

Topo logia 9 Generic 

Anillisi matematica 1 12 Generic 

9 Generic 

Analisi matematica III 9 Generic 

Anillisi matematica IV 9 Generic 

12 Generic 

10,5 Generic 

Proba bilita ts Generic 

10,5 Generic 

9 Generic 

Equacions diferencials Generic 

Funcions analítiques 9 Generic 

Aniilisi funcional 9 Generic 

Cillcul numeric 10,5 Generic 

Geometria diferencial 9 Generic 

Topología algebraica 9 Generic 

Els nombres, aproximació a la 

historia de les matematiques 9 Generic 

Algebra commutativa 9 Generic 

Geometría aritrnetica 9 Generic 

Aniilisi complexa 9 Generic 

5 

5 
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13.2034 Operadors lineals i distribucions 9 Generic 1 

132035 Teoria de fundons 9 Generic 1 

~ 132039 Introducció a la teoria de Grafs 9 · Generic 1 

132040 Software grafic 9 Genenc 1 

,)32Ó47 Geometria algebraica 9 Generic 1 

l3=0f& Crups i illgebres de Lie 9 Generic 1 

l~ Anillisi numerica 9 Generic 1 

132064 Mecanica de medis continus 9 Generic 1 

132085 Programadó matemiltica 9 Generic 1 93 
132066 Sistemes dinamics 9 Generic 1 

1311l67 Analisi multivariant de dades 9 Economia i Administradó 

i Direcció d'Empreses 1 

132068 Estadística matemiltica 9 Economia i Administració 

... i Direcció d'Empreses. 1 

132071 Processos estocastics 9 Economia i Administració 

i Direcció d'Empreses 1 

132074 Representació de grups 9 Generic 1 

132097 Teoria de conjunts elemental 9 Generic 1 

1321198 Teoria de models elemental 9 Generic 1 

132099 lntroducció a la indecidibilitat i incompletesa 9 Generic 1 

132100 Models computadonals 7,f) Generic 1 

132103 lntroducció a la computació paral.lela 9 Generic 1 

132104 Complements de geometria projectiva 9 Generic 1 

Ensenyament oferent: MEDICINA 

CODI ASSIGNATURA CA AOJl.E~ATA PLACES 
140000 Psicologia 7 Alumnes lnfermeria 

140001 Biofísica i biologia molecular 

(nivell celul.lar) 8 Alumnes Infermeria 

140005 Estructura i !unció del sistema 

cardiocirculatori 5,f) Alumnes Infermeria 

140006 Estructura i funció del sistema 

excretor renal 3 Alumnes lnfermeria 

140007 Estructura i fundó del sistema respiratori 5 Alumnes lnfermeria 

1400Q8 Estructura i !unció del sistema 

digestiu i nutrició 4,5 Alumnes lnfermeria 

Estructura i funció del sistema locomotor 3,[J Alumnes Infermeria 

Estructura i fundó del sistema reproductor 3 Alumnes Infermeria 



l'homeostasi i adaptacions de l' organisme 3 Alumnes lnfermeria 

Epidemiologia Alumnes Infermeria 

2 Alumnes Infermeria 

Historia de la medicina Alumnes Infermeria 

Genetica humana Alumnes Infermeria 

Histologia general 4 Alumnes lnfermeria 

Anatomia humana del sistema músculo-
- 94 esqueletic i locomotor 15 Alumnes Infermeria 

Radioprotecció 4,5 Alumnes Infermeria 5 

Psicologia 7 Alurnnes lnfermeria 

Biofísica i biologia molecular 

(nivell cel.lular) Alumnes Infermeria 

Estructura i funció del sistema 

cardiocirculatori 5,5 Alurnnes Infermeria 

Estructura i funció del sistema 

excretor renal Alumnes Infermeria 

Estructura i funció del sistema respiratori 5 Alumnes Infermeria 

Estructura i funció del sistema digestiu 

i nutrició 4,5 Alumnes Infermeria 

Estructura i funció del sistema locomotor 3,5 Alumnes lnfermeria 

Estructura i !unció del sistema reproductor Alumnes lnfermeria 

Fisiologia humana: regulació de 

l'homeostasi i adaptacions de l'organisme Alumnes Infermeria 

Genetica humana 4 Alumnes Infermeria 

Histologia general 4 Alurnnes Infermeria 

Anatomia humana del sistema músculo-

esqueletic i locomotor 15 Alumnes Infermeria 

Ensenyament oferent: EDUCACIÓ SOCIAL 

Analfabetisme absolut i funcional Generic 2 

Animació socio-cultural ~e la vellesa 4,5 Generic 2 

4,5 Generic 2 

Educació social comparada 6 Generic 4 

Pedagogia ambiental 9 Generic 5 



Assignatures de segon semestre que ofereixen els centres 
adscrits exclusivament com a lliure elecció per als seus alumnes 
(no formen part deis plans d'estudis deis ensenyaments 
oferents). 

Assignatures ofertades per als alumnes de Ciencies de l' Activitat Física i 
l'Esport de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya 

ASSIGNATURA CA PLACES 

Psicologia: Ciencia i Tecnologia 3 25 

Vela lleugera 5 IS 

Esqui: alpí, fons o snowboard 5 so 

Assignatures ofertades per als alumnes del Centre d'Ensenyament 
Superior de Nutrició i Dietetica 

ASSIGNATURA CA PLACES 

Aplicacions informa tiques en alimentació i nutrició 40 

4.2. RECONEIXEMENT DE CREDITS 

Oferta d'activitats i cursos específics pera alumnes de centres 
adscrits 

Oferta específica per alumnes de l'EU d'Infermeria Sant Joan de Déu 

Activitats ofertades peral segon semestre del curs 1999/2000 pel Centre 
Teologic Salesiiz Martí Codolar: 

• Filosofía de l' educació - 2 credits 
• Logica - 2 credits 

Oferta específica per alumnes de l'EU d'Hosteleria i Turisme-CETT 

Activitats ofertades peral segon semestre del curs 1999/2000 

• Informatització de reserves ferroviaries i marítimes (Sire/Sirena) 
- 3,5 credits 

• Gestió informatitzada de les AAVV: Beroni - 3 credits 
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• Arnadeus - 5 credits 
• Amadeus II - 2,5 credits 
• Nous sistemes en l'ús del' Amadeus -1,5 credits 
• Tecniques de venda i fidelització de clients - 3 credits 
• Els vins - 3 credits 
• Assistencia i guia de grups - 3 credits 
• Curs previ de patrimoni i historia - 4,5 credits 
• Tecniques de recerca de feina - 2,5 credits 
• Tecniques de management en empreses turístiques - 2,5 credits 
• Iniciació a la cuina - 4,5 credits 
• International negotiation in the tourism industry - 3 credits 
• Dealing with complaints in the tourism industry - 3 credits 
• La France touristique - 3 credits 
• Relations commercieles: le téléphone et la correspondance - 3 

credits 
• Congrés internacional sobre tecnologies de la informació i turis

me -1 credit 
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