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1 Marc normatiu 
L’avaluació de l’estudiantat de l’ESEIAAT es regirà per la Normativa Acadèmica dels Estudis de 
Grau i Màster de la UPC vigent. 

2 Introducció 
En els estudis de grau de l’ESEIAAT i a efectes d’avaluació, es contemplen tres blocs o conjunts 
d’assignatures: fases curriculars Inicial, No Inicial, i de TFG. Cada estudiant/ta serà avaluat de 
forma global del conjunt d’assignatures de cada fase. Aquesta avaluació conjunta constitueix 
l’Avaluació Curricular de l’estudiant/ta relativa a la fase corresponent, i si l’estudiant/ta és declarat 
apte en el procés d’avaluació curricular s’entendrà que ha superat la fase. 

Les tres fases són: 
 

• Fase Inicial (FI): totes les assignatures del primer curs del grau (Q1 i Q2). 
• Fase No Inicial (FNI): totes les assignatures obligatòries i optatives dels cursos 2on (Q3 

i Q4), 3er (Q5 i Q6) i 4art (Q7 i Q8) del grau, tret del TFG. 
• Fase de Treball de Fi de Grau (Q8). 

3 Avaluació Curricular de la Fase Inicial 

3.1 Estudiants i estudiantes que són avaluats curricularment de la Fase 
Inicial. 

Són avaluats curricularment tot aquell estudiantat que ha cursat totes les assignatures de la Fase 
Inicial i no hi renunciï explícitament mitjançant instància adreçada al Director del Centre, i 
presentada com a mínim 3 dies hàbils abans de la data establerta per l’Avaluació Curricular. 

Un estudiant o esudianta amb totes les assignatures de la Fase Inicial aprovades no pot renunciar 
a ser avaluat curricularment. 

3.2 Resultats de l’avaluació curricular 
L’estudiantat avaluat de la Fase Inicial es pot trobar en tres situacions: 
 
a. Supera la Fase Inicial. L’acta d’avaluació ha d’incloure la qualificació d’Apte, les 

qualificacions definitives, numèriques i descriptives de cadascuna de les assignatures del 
bloc i la nota numèrica del bloc curricular, calculada com la mitjana ponderada pels crèdits 
de les assignatures del bloc curricular. 

b. No supera la Fase Inicial, però no ha esgotat el temps per superar-la, (tal i com estableix 
la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC). L’acta d’avaluació 
curricular ha d’incloure la qualificació de “suspens de qualificació”, sense nota numèrica ni 
descriptiva del bloc curricular. 

c. No supera la Fase Inicial i ha esgotat el temps per superar-la. A ll’acta d’avaluació 
curricular s’hi ha de consignar la qualificació de “No apte”. 
 

3.3 Criteris per superar la Fase Inicial 
Són criteris per superar la Fase Inicial: 
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a. Que les qualificacions numèriques de totes les assignatures de la Fase Inicial siguin iguals o 
superiors a 5.0. En aquest cas, les qualificacions numèriques i descriptives passen a ser 
definitives sense canvis. 

b. Que la qualificació de com a màxim dues assignatures sigui inferior a 5 però no inferior a 4.0 
i les qualificacions de totes les altres assignatures de la fase són iguals o superiors a 5.0, 
essent, a més, la nota mitjana ponderada del bloc curricular no inferior a 5.0. En aquest cas, 
l’assignatura suspesa (o assignatures suspeses) amb nota no inferior a 4.0 passa (o passen) 
a tenir la qualificació descriptiva d’“Aprovat” i numèrica de 5.0. 

En qualsevol cas, un cop cursades totes les assignatures de la FI, un estudiant pot sol·licitar de 
forma raonada al president de la Comissió d’Avaluació Curricular de la Fase Inicial, mitjançant 
instància raonada i acompanyada de la documentació necessària, ser declarat apte de la FI 
malgrat no acomplir els criteris anteriors. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar com a mínim 3 
dies hàbils abans de la data establerta al calendari acadèmic per l’Avaluació Curricular 

4 Avaluació Curricular de la FNI 

4.1 Estudiants que són avaluats curricularment de la FNI. 
Són avaluats curricularment tots aquells estudiants que han cursat totes les assignatures de la 
Fase No Inicial i no hi renunciïn explícitament mitjançant instància adreçada al Director del 
Centre, presentada com a mínim 3 dies hàbils abans de la data establerta per l’Avaluació 
Curricular en el calendari acadèmic. 
 
Un estudiant amb totes les assignatures de la Fase No Inicial aprovades no pot renunciar a ser 
avaluat curricularment. 
 

4.2 Resultats de l’avaluació curricular 
L’estudiant avaluat de la Fase No Inicial es pot trobar en dues situacions: 

a. Supera la Fase No Inicial. L’acta d’avaluació ha d’incloure la qualificació d’Apte, les 
qualificacions definitives, numèriques i descriptives, de cadascuna de les assignatures del 
bloc i la nota numèrica del bloc curricular, calculada com la mitjana ponderada pels crèdits 
de les assignatures del bloc curricular. 

b. No supera la Fase No Inicial. L’acta d’avaluació curricular ha d’incloure la qualificació de 
“suspens de qualificació”, sense nota numèrica ni descriptiva del bloc curricular. 

4.3 Criteris per superar la FNI 
Són criteris per superar la FNI: 

a. Que les qualificacions numèriques de totes les assignatures de la fase siguin iguals o 
superiors a 5,0. En aquest cas, les qualificacions numèriques i descriptives passen a ser 
definitives sense canvis. 

b. Que la qualificació de com a màxim dues assignatures sigui inferior a 5,0 però no inferior a 
4,0 i les qualificacions de totes les altres assignatures de la fase no inicial siguin iguals o 
superiors a 5,0, essent, a més, la nota mitjana ponderada del bloc curricular no inferior a 5,0. 
En aquest cas, l’assignatura suspesa (o assignatures suspeses) amb nota no inferior a 4,0 
passa (o passen) a tenir la qualificació descriptiva d’Aprovat i numèrica de 5,0. 

c. Que la qualificació de com a màxim tres assignatures sigui inferior a 5,0 però no inferior a 
4,0 i la qualificació de totes les altres assignatures de la fase no inicial sigui igual o superior 
a 5,0, essent, a més, la nota mitjana ponderada del bloc curricular no inferior a 5,5. En aquest 
cas, les assignatures suspeses amb nota no inferior a 4,0 passen a tenir la qualificació 
descriptiva d’Aprovat i numèrica de 5,0. 
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En qualsevol cas, un cop cursades totes les assignatures de la FNI, un estudiant pot sol·licitar 
de forma raonada al president de la Comissió d’Avaluació Curricular de la Fase No Inicial, 
mitjançant instància raonada i acompanyada de la documentació necessària, ser declarat apte 
de la FNI malgrat no acomplir els criteris anteriors. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar com 
a mínim 3 dies hàbils abans de la data establerta al calendari acadèmic per l’Avaluació Curricular. 

5 Comissions 

5.1 Comissió d’Avaluació Curricular de la Fase Inicial (CAFI) 

5.1.1 Naturalesa 
La Comissió d’Avaluació Curricular de la Fase Inicial  és l’òrgan encarregat de valorar els 
expedients de l’estudiantat que ha estat avaluat de totes les assignatures de la Fase Inicial de 
tots els estudis de grau de l’ESEIAAT i no han tancat la Fase Inicial. 

5.1.2 Composició 
a. Els Sotsdirectors de les àrees acadèmica de graus, que la presidirà, i de qualitat. 
b. El professor interlocutor de cadascun dels departaments que imparteixen matèries bàsiques 

presents a les assignatures de la Fase Inicial dels diferents graus que s’imparteixen a 
l’ESEIAAT, o algú en qui delegui. 

c. 2 estudiants o estudiantes de grau que hagin superat la Fase Inicial d’algun dels estudis de 
grau de l’ESEIAAT. 

d. Un tècnic o tècnica de suport de l’Unitat de suport a la Gestió d'Estudis de Grau, Màster i 
Doctorat, que actuarà com a secretari. 

5.1.3 Funcions 
Les funcions de la CAFI són: 

a. Determinar els estudiants i estudiantes que superen la FI. 
b. Determinar els estudiants i estudiantes que es consideren no aptes de 1r any i no aptes de 

la FI. 
c. Estudiar els casos particulars i les al·legacions presentades a la comissió. 

El secretari o la secretària n’aixecarà acta, tot fent constar, per cadascun dels graus avaluats: 

a. Nombre d’estudiants i estudiantes que s’avaluen 
b. Nombre d’estudiants i estudiantes que superen la FI, pels diferents criteris existents, i són 

declarats Aptes. 
c. Nombre d’estudiants i estudiantes que no superen la FI i són declarats/des suspensos de 

qualificació. 
d. Nombre d’estudiants i estudiantes que no superen la FI i són declarats/des No Aptes de Fase 

Inicial  
e. Nombre d’estudiants i estudiantes que són declarats/des No Aptes de 1r any  
f. Respostes a les instàncies presentades i casos particulars. 

5.2 Comissió d’Avaluació Curricular de la Fase No Inicial (CAFNI) 

5.2.1 Naturalesa 
La Comissió d’Avaluació Curricular de la Fase No Inicial és l’òrgan encarregat de valorar els 
expedients de l’estudiantat que ha estat avaluat de totes les assignatures de la Fase No Inicial 
de tots els estudis de grau de l’ESEIAAT i no han tancat la Fase no Inicial 

5.2.2 Composició 
a. Els Sotsdirectors de les àrees acadèmica de graus, que la presidirà, i de qualitat. 
b. El coordinador de cadascun dels graus, o algú en qui delegui. 
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c. 2 estudiants o estudiantes de grau que, preferiblement, hagin superat la Fase No Inicial 
d’algun dels estudis de grau de l’ESEIAAT. 

d. Un tècnic o tècnica de suport l’Unitat de suport a la Gestió d'Estudis de Grau, Màster i 
Doctorat, que actuarà com a secretari. 

5.2.3 Funcions 
Les funcions de la CAFNI són: 

a. Determinar els estudiants i estudiantes que superen la FNI. 
b. Estudiar els casos particulars i al·legacions presentades a la comissió. 

El secretari o secretària n’aixecarà acta, tot fent constar, per cadascun dels graus avaluats: 

a. Nombre d’estudiants i estudiantes que s’avaluen. 
b. Nombre d’estudiants i estudiantes que superen la FNI, pels diferents criteris existents i són 

declarats/des Aptes. 
c. Nombre d’estudiants i estudiantes que no superen la FNI i són declarats/des suspensos de 

qualificació. 
d. Nombre d’estudiants i estudiantes declarats/des No Aptes 
e. Respostes a les instàncies presentades i casos particulars. 
 

 

5.3 Convocatòries 
La CAFI i la CAFNI es reuniran en convocatòria ordinària com a mínim un cop cada quadrimestre. 
La convocatòria de la sessió ordinària correspon a l’equip directiu. 

6 Disposició addicional 1ª 
A partir de l’aprovació d’aquesta normativa queden derogades les normatives d’avaluació 
curricular anteriors dels centres EET i ETSEIAT. 

7 Disposició addicional 2ª 
Tots aquells estudiants i estudiantes que tinguessin tancada la Fase Inicial a la finalització del 
curs 2016-2017, podran ser avaluats, a partir de l’aplicació de les respectives normatives 
anteriors, sempre que ho demanin explícitament via instància, com a mínim 3 dies hàbils abans 
de la data establerta al calendari acadèmic per l’Avaluació Curricular. 
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