
       

CRITERIS DE RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS DE TRASLLAT 
D’EXPEDIENT A ESTUDIS DE GRAU, DE L’ESCOLA DE NOVES 
TECNOLOGIES INTERACTIVES (ENTI) – CENTRE ADSCRIT A 
LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

(Aprovada per la Junta de Centre de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives – Centre adscrit a la UB, el dia 10 de 
juny de 2015)

D’acord amb el que estableix l’article 29.1 del RD 412/2014, de 6 de juny, les normes
per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de
grau de la Universitat de Barcelona i el calendari marc dels ensenyaments universitaris
oficials de la UB.

TERMINI PER DEMANAR TRASLLAT D’EXPEDIENT

El termini per formalitzar la sol·licitud de trasllat a ENTI-UB es pot fer qualsevol dels
dies hàbils del mes de juny. El centre resolt les sol·licituds i notifica a l’alumne/a la
resolució  corresponent  en  el  termini  màxim  de  15  dies  hàbils  a  comptar  des  de
l’endemà de la finalització del període de sol·licitud.

PETICIONS DE TRASLLAT

El centre resoldrà les peticions de trasllat d’expedient que:

• La mitjana de l’expedient  acadèmic d’origen sigui  igual  o superior  a la  nota
d’accés del curs immediatament anterior (o 5,5) al Graus impartits a ENTI-UB.
Aquesta nota es revisarà cada curs en funció de l’evolució de la nota de tall dels
alumnes  que  accedeixen  per  preinscripció  als  nostres  ensenyaments.  Els
alumnes  amb estudis  realitzats  a  l’estranger,  han  d’aportar  el  document  de
declaració d’equivalència de nota mitjana que expedeix la “Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación” (http://notasmedias.aneca.es). Sense
aquest document no es podrà valorar la sol·licitud. No es farà el reconeixement
de crèdits de les sol·licituds que no tinguin la nota mitjana o l’equivalència de
nota mitjana exigida.

• Una vegada realitzat l’estudi del reconeixement de crèdits, se li reconeguin un 
mínim de 30 crèdits ECTS.

NOMBRE DE PLACES



       

El nombre màxim de places ofertades pels ensenyaments impartits a ENTI-UB serà de
10 places de nou accés per a cadascun dels estudis, amb la següent distribució:

Per alumnes amb un nombre de crèdits reconeguts entre 30 i 90:

- Continguts Digital Interactius: 8

- Creació artística per a videojocs i jocs aplicats: 8

Per alumnes amb més de 90 crèdits reconeguts:

- Continguts Digital Interactius: 2

- Creació artística per a videojocs i jocs aplicats: 2

El nombre de places es revisarà en funció de l’impacte dels trasllats en el nostre 
Centre.

ASPECTES A VALORAR PER LA RESOLUCIÓ

El centre, per resoldre els trasllats, valorarà els aspectes següents:

Criteris d’admissió:

1.- En primer lloc, tindran preferència els alumnes que cursin la mateixa titulació que la
que volen efectuar el trasllat, amb independència de la universitat espanyola on cursin
l’ensenyament.

2.- En segon lloc, tindran preferència amb accés per convalidació d’estudis estrangers
realitzats en països de l’EEES.

3.- En tercer lloc, tindran preferència amb accés per convalidació d’estudis estrangers
realitzats en països de fora de l’EEES.

4.-  En quart  lloc,  tindran preferència  els  alumnes que cursin estudis de la  mateixa
branca  de  coneixement.  Amb  tot  també  podran  fer  la  sol·licitud  i  ser  acceptats
alumnes que cursin estudis d’una branca de coneixement diferent.

Criteris de preferència:

1.- En primer lloc, en cada un dels criteris d’admissió es valorarà: primer, els alumnes
amb  residència  a  la  província  de  Barcelona,  després  els  residents  a  la  resta  de
Catalunya, i finalment els residents a la resta d’Espanya.

2.- En segon lloc, es prioritzaran les sol·licituds segons la mitjana del seu expedient
acadèmic.



       

El càlcul de la mitjana de l’expedient acadèmic dels alumnes procedents d’universitats
espanyoles es farà segons el  RD 1125/2003.  Se sumaran els crèdits  superats i  es
multiplicaran cadascun d’ells pel valor de la qualificació que correspongui, i es dividiran
pel nombre de crèdits totals superats durant els seus estudis. Els reconeixements de
crèdits,  quan  no  existeixi  qualificació,  no  es  tindran  en  compte  a  efectes  de  la
ponderació.

Per convalidació d’estudis estrangers:

Poden sol·licitar la convalidació d’estudis estrangers les titulacions d’origen de l’àmbit
dels continguts digitals interactius (branca d’enginyeria i arquitectura).

El centre podrà acceptar sol·licituds de trasllats en les quals s’al·leguin situacions de
caràcter greu i degudament justificades.


