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1 Marc Normatiu 

La Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la UPC (NAGRAMA) estableix en el 
seu apartat 3.2. Avaluació curricular:  

“Un bloc curricular es defineix com un conjunt d’assignatures amb uns objectius formatius 
comuns que s’avaluen de forma global en un procediment que s’anomena avaluació curricular. 

... 

Els plans d’estudis de màster, si així ho defineix el centre, es poden estructurar en blocs 
curriculars (un o més).” 

Així doncs aquesta normativa desenvolupa les condicions i l’aplicació de la normativa curricular 
de Màster a l’ESEIAAT.  

2 Avaluació Curricular als Estudis de Màster  

2.1 Bloc curricular de màster 
En els estudis de màster de l’ESEIAAT es contempla un únic bloc curricular format per totes les 
assignatures obligatòries i optatives del pla d’estudis del màster, a excepció del TFM 

2.2 Criteris per superar el bloc curricular de màster 
Són criteris per superar el bloc curricular de màster:  

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 de les 
assignatures passen a ser definitives sense canvis i s’incorpora la nota numèrica del 
bloc curricular, calculada com la mitjana ponderada pels crèdits de les assignatures del 
bloc curricular, i la corresponent nota descriptiva. 

b. Que, complint-se els criteris per ser avaluat curricularment per la Comissió d’Avaluació 
Curricular dels Estudis de Màster, aquesta Comissió determini la superació del bloc 
curricular. 

2.3 Estudiants que són avaluats curricularment per la Comissió 
d’Avaluació Curricular dels Estudis de Màster 

És avaluat curricularment l’estudiantat que, havent cursat totes les assignatures del bloc 
curricular, compleixi simultàniament els següents criteris: 

1) Tenir, com a màxim, una assignatura que no assoleix un mínim de 5,0. 
2) Haver cursat aquella assignatura un mínim de dues vegades. 
3) Haver assolit una nota mitjana ponderada del bloc curricular no inferior a 5,0. 
4) Haver presentat una instància raonada sol·licitant ser avaluat curricularment, 

argumentant els motius per considerar que pot superar el bloc curricular i 
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acompanyada de la documentació necessària. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar 
com a mínim 1 dia hàbil abans de la data establerta al calendari acadèmic per 
l’Avaluació Curricular 

2.4 Resultats de l’avaluació curricular  
El resultat de l’avaluació curricular pot ser:  

a. Supera el bloc curricular de màster. 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, així com la corresponent 
nota descriptiva.  

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

3 Comissió d’Avaluació Curricular dels Estudis de Màster 
(CACEM) 

3.1 Naturalesa 
La Comissió d’Avaluació Curricular dels Estudis de Màster (CACEM) és l’òrgan encarregat de 
valorar els expedients de l’estudiantat que compleix els criteris per ser avaluat curricularment. 

3.2 Composició 
La CACEM s’articula amb: 

1) El Director o Directora de l’ESEIAAT. 
2) El Sotsdirector o Sotsdirectora responsable de Màsters a l’ESEIAAT. 
3) Els Coordinadors i les Coordinadores dels Màsters de titularitat de l’ESEIAAT. 
4) El Delegat o Delegada dels estudiants de l’ESEIAAT. 
5) Un tècnic o tècnica de la Unitat de suport a la Gestió d'Estudis de Grau, Màster i 

Doctorat, que actuarà com a secretari o secretària. 

3.3 Funcions 
Són funcions de la CACEM 

a. Estudiar les instàncies presentades, tenint en compte les al·legacions i documentació 
aportada, així com la valoració de l’expedient global de l’estudiant o estudianta  

b. Decidir si es canvia l’estat de “no supera el bloc curricular” pel de “supera el bloc 
curricular”. En aquest cas, l’assignatura amb nota inferior a 5,0 passarà a tenir una 
qualificació descriptiva d’Aprovat i numèrica de 5,0. 

El secretaria o la secretària aixecarà acta, fent constar la decisió presa per cada estudiant 
avaluat.  
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3.4 Convocatòries 
La CACEM es reunirà a final de cada quadrimestre, el dia programat al calendari acadèmic, 
únicament en el cas que hagi alguna sol·licitud via instància que acompleixi els requisits 
marcats en aquesta normativa.  

Disposició final 

Aquesta normativa d’avaluació entrarà en vigor el curs 2021-2022. 
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