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ADDENDA A LA GUIA DOCENT D’ASSIGNATURA 

Identificadors de l’assignatura 

Codi assignatura 220052 

Nom assignatura Propulsió 

Titulació/titulacions Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 

Responsable de l’assignatura Josep Oriol Lizandra i Dalmases 

Com a conseqüència de la crisi sanitària per causa de la Covid19, de manera temporal pel quadrimestre 
de primavera pel curs 2019-2020, s'han hagut d'adaptar els apartats de la Guia Docent de l'assignatura, 
que es detallen a continuació: 

Adaptació a la docència no presencial 

Continguts Sense canvis 

Metodologia docent  El material didàctic bàsic (presentacions i exercicis resolts) està disponible a 
Atenea. Les classes són totes síncrones, respectant escrupolosament l’horari 
del curs normal, mitjançant l’eina Meet de Google, que permet compartir 
pantalla, i facilita el seguiment tant de les presentacions com dels exercicis 
resolts, així com l’ús de programari específic (Matlab) en temps real. 

Sistema de qualificació 

Càlcul de la nota final La nota final de l’assignatura tindrà en compte les següents activitats 
d’avaluació: 

- Treball en grup (50% sobre la nota final de l’assignatura), amb un 
màxim de 4 integrants per grup, i estarà relacionat amb la primera 
part de l’assignatura (motors a reacció). 

- Exercici individual (10%) asíncron, sobre la part de motors a reacció. 

- Treball en grup (30% sobre la nota final), amb un màxim de 4 
integrants per grup, i estarà relacionat amb la segona part de 
l’assignatura (coets). 

- Exercici individual (10%) asíncron, sobre la part de coets. 

Reconducció  En cas de no haver participat en cap dels treballs en grup, ni haver realitzat 
cap dels exercicis individuals, l’alumne haurà de realitzar uns exercicis 
asíncrons (50%) més un examen oral síncron (50%). 
En el cas remot que l’alumne, tot i haver fet els treballs i/o els exercicis 
individuals, no superi l’assignatura, tindrà opció de repetir les parts no 
superades (a les que ell decideixi presentar-s’hi) mitjançant la realització 
d’exercicis asíncrons. 
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Reavaluació Similar al procediment de reconducció. 
Si la nota després de la re-avaluació és inferior a 5.0 substituirà la inicial 
únicament en el cas que sigui superior. Si la nota final després de la 
reavaluació és superior a 5.0, la nota final de l’assignatura serà aprovat 5.0 

 


