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1. OBJECTE 

Establir les pautes a seguir per a implantar i poder gestionar a través de l’aplicació UXXI-AC els 
nous plans d’estudis oficials i les succesives modificacions, una vegada aprovada la 
corresponent memòria. 

2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Plans d’estudi oficials de la Universitat d’Alacant: plans de grau, plans de máster oficial i plans 
de programes de doctorat. 

3. RESPONSABILITATS 

Vicerectorat de Planificació d’Estudis (VPE). Informar puntualment al Servei de Gestió 
Acadèmica de l’aprovació pel Consell de Govern de les memòries dels plans nous y de les 
modificacions dels vigents, i subministrar-li una còpia d’aquestes memòries.  
 
Unitat de Plans d’Estudi (UPE). Carregar en les diverses taules d’UXXI-AC, i mantindre 
actualitzades totes les dades relatives als plans d’estudis oficials de la Universitat d’Alacant. 
 
Centres, departaments i altres unitats de gestió:  

 Comunicar puntualment al Servei de Gestió Acadèmica les incidències relatives a les 
dades dels plans d’estudis carregades en l’aplicació UXXI-AC. 

 Subministrar al Servei de Gestió Acadèmica les dades dels plans d’estudis requerides 
per a la càrrega en l’aplicació UXXI-AC. 

 
Servei d’Informàtica. Subministrar al Servei de Gestió Acadèmica els fitxers i llistats requerits 
per a la càrrega de les dades en l’aplicació UXXI-AC. 

4. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA 

 UXXI-AC. GUÍA DEL MÓDULO DE PLANES DE ESTUDIO. OCU, juliol de 2005. 

5. DEFINICIONS 

 OCU: Oficina de Cooperación Universitaria, S.A. Empresa subministradora de l’aplicació 
UXXI-AC. 

 UXXI-AC: Universitas XXI-Académico. Aplicació informàtica composta per una sèrie de 
mòduls i pantalles que incorporen els processos necessaris per a dur a terme la gestió 
acadèmica i de planificació docent de la universitat. 

 Pla d’estudis: Conjunt de condicions necessaries per a obtenir un determinat títol oficial, 
contingudes de la corresponent memòria. 

 Graf: Representació gràfica dels diversos itineraris que pot seguir un alumne d’un pla fins a 
obtindre la titulació corresponent. Està format per nodes, arcs, i blocs 

 Node: Cadascún dels punts succesius del recorregut d’un alumne pel graf: node d’inici, 
node de primer curs, node de finalització,... 
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 Assoliment: Fita del pla d’estudis que s’obté amb la consecució d’un node determinat. 
Exemple: Títol de Grau (associat al node de finalització) 

 Arc: Trajecte entre dos nodes. 

 Bloc: Conjunt d’assignatures que s’han de superar en un arc. 

 Assignatura: Cada una de les unitats de continguts docents que formen part d’un pla 
d’estudis, i que han de superar els alumnes per a obtindre el títol corresponent. 
 
 
 
 

6. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT 

6.1. Pla d’estudis nou. 

El VPE subministra a la UPE una còpia de la memòria del pla d’estudis que s’envia a 
l’ANECA per a la seua avaluació després d’haver sigut aprovada pel Consell de Govern. 
 
La UPE elabora el fitxer de dades del pla d’estudis Assignatures_noves.mdb (F01-PC2.1), 
prepara el formulari d’assignatures, i l’envia , per correu electrònic, al centre responsable 
de la impartició del pla. 
 
El centre responsable de la impartició del pla, una vegada emplenat el formulari 
d’assignatures amb les dades extretes de la memòria torna el fitxer a la UPE. 
 
La UPE revisa i comprova amb la memòria les dades subministrades pel centre 
responsable de la impartició del pla, i elabora el document Pla d’estudi i graf (F02-PC2.1). 
 
La UPE envia , per correu electrònic, el fitxer amb les dades revisades 
Assignatures_noves.mdb (F01-PC2.1), al Servei d’Informàtica per a que les carregue en 
UXXI-AC (F03-PC2.1). 
 
La UPE carrega en UXXI-AC (F03-PC2.1) la resta de dades del pla, mitjançant les 
pantalles corresponents:  
 

 Dades generals del pla d’estudi: pantalla FALU_MANPLA. 

 Centre d’impartició del pla d’estudi: pantalla FALU_MANEST. 

 Nodes i assoliments del pla d’estudi: pantalla FALU_MANNOD. 

 Arcs i blocs del pla d’estudi: pantalla FALU_MANGRAF. 

 Vies d’accés al pla d’estudi: pantalla FALU_MANVAC. 

 Requisits d’assignatures: pantalla FALU_MANPRE. 

 Requeriments generals del pla d’estudi: pantalla FALU_MANREQ. 
 
La UPE tanca el pla d’estudis mitjançant la pantalla FALU_TANPLA en UXXI-AC (F03-
PC2.1), i informa , mitjançant un missatge de correu electrònic, de la finalització del procés 
al VPE i al centre responsable de la impartició del pla. 

6.2. Modificació d’un pla d’estudis implantat. 

El VPE subministra a la UPE una còpia de la memòria de modificació del pla d’estudis 
després d’haver sigut aprovada pel Consell de Govern, i haver obtingut l’informe favorable 
de l’ANECA. 
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La UPE analitza la memòria de modificació del pla per tal de determinar com afecta a les 
dades carregades en UXXI-AC (F03-PC2.1), i què s’ha de fer. Si la modificació implica la 
necessitat de carregar assignatures noves, la Unitat de Plans d’Estudi elabora el fitxer de 
dades del pla d’estudis Assignatures_noves.mdb (F01-PC2.1), i segueix el procés descrit 
en 6.1 per al cas de plans d’estudi nous. 
 
En tots els casos, la UPE actualitza les dades del document Pla d’estudi i graf (F02-PC2.1), 
i les carregades en UXXI-AC (F03-PC2.1), segons la memòria de modificació del pla. 
 
La UPE informa de la finalització del procés al VPE i al centre responsable de la impartició 
del pla. 

7. FORMATS 

 F01-PC2.1: Assignatures_noves.mdb 

 F02-PC2.1: Pla d’estudi i graf 

 F03-PC2.1: UXXI-AC  


