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Modificació dels criteris d’admissió per trasllat directe en un grau de l’Escola 
Politècnica Superior. 

(Aprovat en Comissió d’Estudis de 24 de maig de 2022 i 
Consell de Govern de 21 de juny de 2022) 

 

Reunida la Comissió d’Estudis el 24 de maig de 2022, amb motiu de la implantació del Grau 
en Enginyeria Informàtica que oferirà l’Escola al Campus d’Igualada a partir del curs 2022-
2023, proposa modificar l’Acord núm. 160/2018 aprovat pel Consell de Govern de 19 de juny 
de 2018. 

En aquest sentit, als graus de l’EPS es continuarà aplicant el criteri d’admissió de l’article 29 
del Real Decret 412/2014, que diu que es pot admetre sense fer preinscripció l’estudiant al qual 
se li reconeguin 30 o més crèdits per altres estudis universitaris oficials espanyols cursats. 

En el Grau en Enginyeria Informàtica s’estableixen els següents criteris específics per accedir 
per trasllat directe: 

 S’estableix un límit de 3 places per a cada campus (Lleida/Igualada), que es podran 
ampliar fins a 5 en funció de les places que quedin vacants en el procés general 
d’admissió. 

 Els estudiants, als quals se’ls hi reconeguin 30 crèdits o més del Grau,  es prioritzaran 
segons els següents criteris i per aquest ordre: 

1r. Estudiants de la doble titulació de GEIADE de l’EPS-UdL que es vulguin traslladar 
al Grau en Enginyeria Informàtica. 

2n. Estudiants del Grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació que es 
vulguin traslladar al Grau en Enginyeria Informàtica. 

3r. Estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica de l’EPS-UdL que vulguin canviar 
de campus (entre Lleida i Igualada, o viceversa). Han de complir els requisits que 
estableix la Normativa de permanència de la UdL. Aquests estudiants només podran 
canviar de campus un cop al llarg dels estudis. 

4t. Estudiants d’altres graus de l’EPS-UdL que es vulguin traslladar al Grau en 
Enginyeria Informàtica. 

5è. Estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica d’altres universitats. 

6è. Estudiants d’altres titulacions de la UdL o d’altres universitats. 

Una vegada aplicats els criteris anteriors, es prioritzaran per la nota mitjana de 
l’expedient en el moment de fer la solꞏlicitud i, en cas d’empat, es tindrà en compte el 
número de crèdits pendents després del reconeixement. 

  


