PLA d’EXCEL·LÈNCIA GRAUS ENTI-UB
Art.1.- Objecte:
L’objectiu del pla d’excel·lència és motivar i reconèixer els alumnes que destaquen pel seu
acompliment acadèmic i/o per la promoció i participació de la vida universitària a ENTI-UB
Art. 2.- Mèrits acadèmics
2.1 L’acompliment acadèmic es calcularà en base als barems següents:
 Matrícula d’Honor: 4 punts
 Excel·lent: 3 punts
 Notable: 2 punts
 Bé: 1 punt
2.2 La mitjana es calcularà ponderant la nota pel nombre de crèdits de l’assignatura
corresponent.
Art. 3.- Mèrits de participació en la comunitat ENTI-UB
3.1 Es valorarà la participació en actes de promoció de la vida universitària a ENTI-UB:
 Saló ensenyament
 Jornades de Portes Obertes
 Gamelab
 Spot publicitari
 Retro BCN
 Barcelona Games World
 JAMS
 Altres fires puntuals (YOMO, XD Young Fest, Fira Ensenyament Badalona,...)
3.2 La participació en cada esdeveniment es recompensarà amb punts:
 Oferir-se com a voluntari a events/fires
o 5 punts -> oferir-se entre semana
o 10 punts -> oferir-se en cap de semana (*en cas d'oferir-se entre setmana i
en cap de setmana s'agafa el màxim, és a dir 10 punts)
 Voluntari a events/fires
o 10 punts -> hora entre semana
o 15 punts -> hora en cap de semana
 Participar a JAMS
o 20 punts -> torn entre setmana
o 30 punts -> torn en cap de setmana
 Mentoritzar JAMS
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o
o

10 punts -> hora entre setmana
15 punts -> hora en cap de setmana

Art. 4.- Càlcul de mèrits acadèmics
4.1 Cada nou curs acadèmic es calcularan els rànkings de mèrits acadèmics entre aquells
alumnes que ho hagin sol·licitat (verure Art. 6)
4.2 El rànking de mèrits acadèmics es calcularà usant el barems indicats a l’Art. 2
4.3 Pel grau de Continguts Digitals Interactius es calcularan quatre rànkings:
4.3.1 Alumnes de segon any, en base als mèrits obtinguts en el primer any de matrícula
4.3.2 Alumnes de tercer any, en base als mèrits obtinguts en el segon any de matrícula
4.3.3 Alumnes de quart any, en base als mèrits obtinguts en el tercer any de matrícula
4.3.4 Alumnes egressats, en base als mèrits obtinguts durant tot el grau
4.4 Pel grau en Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats es calcularan tres rànkings:
4.4.1 Alumnes de segon any, en base als mèrits obtinguts en el primer any de matrícula
4.4.2 Alumnes de tercer any, en base als mèrits obtinguts en el segon any de matrícula
4.4.3 Alumnes egressats, en base als mèrits obtinguts durant tot el grau
4.5 Requeriments addicionals pels rànkings 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2:
4.5.1 El càlcul s’efecturarà en base a les assignatures matriculades en el curs acadèmic
immediatament anterior
4.5.2 Per aparèixer al rànking cal haver matriculat un mínim de 48 crèdits en el curs
immediatament anterior
4.6 Requeriments addicionals pels rànkings 4.3.4 i 4.4.3
4.6.1 Haver finalitzat els estudis universitaris, inclosa la presentació del TFG
5.7 Cada rànking constarà dels 5 alumnes amb més mèrits. Si el primer alumne fora del
ránking té els mateixos mèrits que el darrer alumne que en forma part, s’incrementarà el
nombre d’alumnes que formen part del rànking fins que la condició anterior sigui falsa.
Art. 5.- Càlcul de mèrits de participació en la comunitat ENTI-UB
5.1 Cada nou curs acadèmic es calcularan els rànkings de participació en la comunitat ENTIUB entre aquells alumnes que ho hagin sol·licitat (verure Art. 6)
5.2 El rànking constarà dels 25 alumnes amb més mèrits. Si el primer alumne fora del ránking
té els mateixos mèrits que el darrer alumne que en forma part, s’incrementarà el nombre
d’alumnes que formen part del rànking fins que la condició anterior sigui falsa.
5.3 El rànking de mèrits de participació en la comunitat ENTI-UB es calcularà segons l’Art. 3
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5.2 Es calcularà un únic rànking per tots els alumnes matriculats d’algun grau universitari a
ENTI-UB
Art. 6.- Procediment de participació
6.1 Els alumnes que vulguin optar a formar part dels rànkings ho hauran de sol·licitar a
secretaria acadèmica durant el procediment de matrícula
6.2 Els rànkings acadèmics es calcularan abans del 15 d’octubre de cada curs acadèmic entre
els alumnes que hagin sol·licitat participar-hi, excepte el rànking dels alumnes egressats, que
es calcularà durant el mes de juny.
6.3 El rànking de participació a la comunitat ENTI-UB es resetejarà cada setembre i
s’actualitzarà contínuament, durant el curs acadèmic en vigor
6.3 Els rànkings es faran públics al campus virtual d’ENTI-UB entre el 15 i el 31 d’octubre
Art. 8.- Beneficis derivats dels mèrits acadèmics
8.1 Millor expedient acadèmic d’alumne de segon any (CDI): assistència i participació en un
event internacional del sector
8.2 Millor expedient acadèmic d’alumne de tercer any (CDI): participació en una JAM europea
representant l'equip ENTI
8.3 Millor expedient acadèmic d’alumne de quart any (CDI): participació en una JAM europea
representant l'equip ENTI + beca de mobilitat Erasmus
8.4 Millor expedient acadèmic d’alumne egressat (CDI): participació en una JAM europea
representant l'equip ENTI + beca per cursar algun dels màsters que ofereixi ENTI, a
bescanviar durant algun dels tres anys següents a la concessió del premi + reconeixement
públic
8.5 Millor expedient acadèmic d’alumne de segon any (CAVJA): assistència i participació en
un event internacional del sector
8.6 Millor expedient acadèmic d’alumne de tercer any (CAVJA): participació en una JAM
europea representant l'equip ENTI + beca de mobilitat Erasmus
8.7 Millor expedient acadèmic d’alumne egressat (CAVJA): participació en una JAM europea
representant l'equip ENTI + beca per cursar algun dels màsters que ofereixi ENTI, a
bescanviar durant algun dels tres anys següents a la concessió del premi + reconeixement
públic
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Art. 9.- Beneficis derivats de mèrits acadèmics i de la participació en la comunitat ENTI-UB
9.1 Les entrades (fires, congressos i altres events) en disposició d’ENTI-UB i assignades a
alumnes de grau es repartiran seguint els percentatges següents:
 50% segons el rànking de participació en la comunitat ENTI-UB
 50% segons el rànking de mèrits acadèmics
9.2 Cada entrada estarà valorada amb una puntuació, expressada en unitats de punts
acadèmics i unitats de punts de participació. Un alumne podrà bescanviar punts per
l’entrada només si en té prou per pagar-la (en qualsevol de les dues unitats). Quan un
alumne adquireix l’entrada, perd la quantitat de punts (del ranking corresponent) amb
la que està valorada.
9.3 El dret a adquirir l’entrada segons el rànking de participació en la comunitat ENTI-UB
s’assignarà alternant els rànkings, començant pels de cursos inferiors, excloent els
alumnes egressats, i seguint la sèrie iniciada a la taula següent:
1r el el rànking d’expedients acadèmics d’alumnes de segon any (CAJVA)
1r el el rànking d’expedients acadèmics d’alumnes de segon any (CDI)
1r el el rànking d’expedients acadèmics d’alumnes de tercer any (CAJVA)
1r el el rànking d’expedients acadèmics d’alumnes de tercer any (CDI)
1r el el rànking d’expedients acadèmics d’alumnes de quart any (CDI)
2n el el rànking d’expedients acadèmics d’alumnes de segon any (CAJVA)
2n el el rànking d’expedients acadèmics d’alumnes de segon any (CDI)
(...)
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