
Canvi de titulació per interdisciplinarietat entre les titulacions de Graduat 
en Arts i Disseny i Graduat Superior en Disseny 

(Aprovat pel Consell de Govern de la UAB el 04/05/2006) 

 
L’Escola Massana i EINA Escola de Disseny i Art, ambdues vinculades a la 
Universitat Autònoma de Barcelona, manifesten el seu interès per tal que els seus 
alumnes puguin, si així ho desitgen, canviar d’estudis amb el reconeixement de les 
matèries cursades fins aquell moment. 

El Real Decret 6/2000, de 21 de gener, pel qual es regulen els procediments de 
selecció per a l’ingrés en els centres universitaris dels estudiants que reuneixen els 
requisits legals necessaris per a l’accés a la universitat, en el seu article 20.1 
permet que els alumnes puguin continuar els mateixos estudis en una altre 
universitat sempre que compleixin els requisits exigits i siguin admesos per aquesta 
universitat per la via de trasllat d’expedient.  

Aquesta possibilitat no està contemplada per a les titulacions pròpies que ofereixen 
les universitats. D’altre banda l’Escola Massana i EINA Escola de Disseny i Art 
ofereixen estudis de diferent cicle, Graduat en el primer cas i Graduat Superior en 
el segon. 

La Comissió de Preinscripció Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya, 
va aprovar en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 1995 el següent: 

Cada universitat podrà autoritzar, si així ho creu convenient, el canvi dins de la 
mateixa entre aquells ensenyaments que, per la seva interdisciplinarietat o afinitat, 
determini la seva Junta de Govern, i sent-ne informada la Comissió de Preinscripció 
del Consell Inteurniversitari en la següent reunió després de la seva aprovació.  

L’abast d’aquest canvis serà regulat per cada universitat sempre que l’alumne pugui 
convalidar, com a mínim, la meitat o més de la càrrega lectiva del primer curs en el 
cas d’ensenyaments a extingir o de 30 crèdits acadèmics en el cas de nous plans 
d’estudis. 

Per això, es proposa, per a la seva aprovació, la normativa que tot seguit es 
detalla. 

Article 1 

Els alumnes que havent començat els seus estudis a la titulació de Graduat en Arts 
i Disseny que imparteix l’Escola Massana desitgin abandonar-los per a incorporar-se 
als estudis de Graduat Superior en Disseny que imparteix EINA, Escola de Disseny i 
Art o viceversa, podran sol·licitar el canvi corresponent. 

Article 2 

Per a l’acceptació del canvi d’estudi es requereix que, l’expedient acadèmic de 
l’interessat, es puguin convalidar un mínim de 30 crèdits. 

Article 3 

Per a la resolució de les sol·licituds de canvi serà d’aplicació la normativa de trasllat 
d’expedient. 



Article 4 

La taula d’equivalències per a la resolució de les sol·licituds de convalidació, haurà 
de ser aprovada per la Comissió d’Afers Acadèmics, així com les 
propostes de modificació que es puguin produir. 

 


