Normativa de l’avaluació curricular de l’estudiantat de les titulacions de l’EPSEM

L’avaluació dels estudiants de l’EPSEM es regeix per la “Normativa acadèmica general dels estudiants de
primer i segon cicles de la UPC” vigent cada curs acadèmic i per la normativa específica del centre.
•

Aspectes generals de l’avaluació curricular
Cada estudiant és avaluat curricularment per una comissió quan ha cursat totes les assignatures que
componen un bloc curricular. Si l’estudiant no supera el bloc curricular, s’indica com a suspens de
qualificació sense nota numèrica a l’acta de la sessió d’avaluació.
En cas de modificació de la qualificació d’alguna assignatura suspesa, l’acta de la sessió d’avaluació
recull els criteris que ha seguit la corresponent comissió per prendre la decisió. La modificació pot ser
per aplicació automàtica de la normativa o per decisió de la comissió d’avaluació corresponent, de tal
forma que la seva qualificació descriptiva passa a ser d’”Aprovat” i numèrica de 5.0. A l’estudiant se li
manté, però, la nota mitjana ponderada del bloc, disminuint adequadament les qualificacions
numèriques de les ja superades, prioritzant aquelles en les que ha obtingut les qualificacions més
baixes. En cap cas aquest procés comporta la disminució de la qualificació descriptiva de les
assignatures superades.
L'estudiant pot sol·licitar la revisió de la seva qualificació en un termini de set dies des del moment de
la seva publicació. El Director de l’escola resolt les al·legacions que presenten els estudiants relatives
al resultat de la seva avaluació curricular.

A) Avaluació de les titulacions d’enginyeria tècnica
L’avaluació curricular dels estudiants d’una titulació qualsevol d’enginyeria tècnica a l’EPSEM
comprèn dos blocs curriculars 1 dels que l’estudiant ha de tenir una avaluació d’apte per poder
aconseguir el títol:
1. Bloc de Fase Selectiva: compost per les cinc assignatures del primer quadrimestre2.
2. Bloc de Fase No Selectiva: comprés per totes les assignatures troncals, obligatòries i optatives de
la resta de quadrimestres.
•

Avaluació curricular del Bloc de la Fase Selectiva (BFS)
Es constitueix en cada període d’avaluació una Comissió d’Avaluació Curricular de la Fase Selectiva
(CAFS) per a cada titulació.
La composició de cadascuna de les CAFS és la següent:
- El Director de l’escola, o persona en qui delegi, que la presideix.
- El sots-director de Coordinació acadèmica que actua de secretari.
- El coordinador3 de cada assignatura del bloc curricular de FS de la titulació.
- Dos estudiants de la titulació, amb veu però sense vot, que hagin superat el BFS, a proposta de
la Delegació d'Alumnes.

1

A diferència d’altres centres, a l’EPSEM no existeix un bloc curricular específic del Projecte Final de Carrera i les assignatures de
lliure elecció no s’inclouen en cap bloc curricular encara que també s’han de superar per aconseguir el títol.
2
Veure plans d’estudis de 2002 de les titulacions d’enginyeria tècnica de l’EPSEM.
3
Cada secció departamental nomenarà el coordinador corresponent.
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Un estudiant serà declarat APTE del bloc curricular de la Fase Selectiva en els casos següents:
1. De forma automàtica:
a. Sense modificació de qualificació: Quan totes les assignatures del bloc tenen una qualificació
numèrica igual o superior a 5.0.
b. Amb modificació de qualificació: Quan l’estudiant té, com a màxim, una assignatura suspesa i
aquesta amb nota igual o superior a 4.0 i la nota mitjana ponderada del bloc curricular és
igual o superior a 5.0.
2. Per acord, per majoria simple, de la CAFS:
a. Amb modificació de qualificació: Qualsevol altre cas que algun membre de la CAFS proposi
tractar i que la CAFS accepti.
Un estudiant que sigui declarat no apte del BFS en dues convocatòries successives serà desvinculat
de l’Escola d’acord amb els criteris generals de permanència de la UPC, excepte en els casos
següents:
1. De forma automàtica:
a. Sense modificació de qualificació: Quan les qualificacions numèriques de quatre de les
assignatures del bloc són iguals o superiors a 5.0.
b. Amb modificació de qualificació: Quan l’estudiant té una nota mitjana ponderada del bloc
curricular igual o superior a 5, i té com a màxim dues assignatures del bloc suspeses,
almenys una d’elles amb qualificació superior o igual a 4. En aquest cas es modificarà la
qualificació de l’assignatura suspesa amb la nota més alta. En cas d’igualtat, la comissió
decidirà.
2. Per acord, per majoria simple, de la CAFS:
a. Amb modificació de qualificació: Qualsevol altre cas que algun membre de la CAFS proposi
tractar i que la CAFS accepti.
En aquesta situació l’estudiant haurà de matricular i cursar cada quadrimestre l’assignatura pendent
d’aprovació fins que se li declari apte el bloc curricular de la FS.
•

Avaluació curricular del Bloc de la Fase No Selectiva (BFNS)
Es constitueix en cada període d’avaluació una única Comissió d’Avaluació Curricular de la Fase No
Selectiva (CAFNS) per a totes les titulacions d’enginyeria tècnica de l’EPSEM.
La composició d’aquesta comissió és la següent:
- El Director de l’escola, o persona en qui delegi, que la presideix.
- El sots-director de Coordinació acadèmica que actua de secretari.
- Un representant de cadascuna de les seccions departamentals que tenen docència en el
centre.
- Dos estudiants de l’escola, amb veu però sense vot, que hagin superat el BFS i no estiguin
involucrats en el procés, a proposta de la Delegació d'Alumnes.
Un estudiant serà declarat apte de la Fase No Selectiva en qualsevol dels casos següents:
1. De forma automàtica:
a. Sense modificació de qualificació: Quan totes les assignatures del bloc tenen una qualificació
numèrica igual o superior a 5.0.
b. Amb modificació de qualificació: Quan l’estudiant té, com a màxim, dues assignatures
suspeses (que no sigui el PFC) i aquestes amb nota igual o superior a 4.0 i la nota mitjana
ponderada del bloc curricular és igual o superior a 5.0.
2. Per acord, per majoria simple, de la CAFS:
a. Amb modificació de qualificació: Qualsevol altre cas que algun membre de la CAFS proposi
tractar i que la CAFS accepti.
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B) Avaluació de la titulació de segon cicle d’Enginyeria de Mines
L’avaluació curricular dels estudiants de la titulació de segon cicle d’Enginyeria de Mines inclou
l’avaluació d’un bloc curricular (Bloc del Segon Cicle), compost per totes les assignatures troncals,
obligatòries i optatives de la titulació, i del qual l’estudiant ha de tenir una avaluació d’apte per poder
aconseguir el títol.
•

Avaluació curricular del Bloc del Segon Cicle (BSC)
Es constitueix en cada període d’avaluació una Comissió d’Avaluació Curricular del Segon Cicle
(CASC) per a cada titulació de segon cicle pròpia de l’EPSEM.
La composició d’aquesta comissió és la següent:
- El Director de l’escola, o persona en qui delegi, que la presideix.
- El sots-director de Coordinació acadèmica que actua de secretari.
- Un representant de cadascuna de les seccions departamentals que tenen docència en la
titulació de segon cicle.
- Dos estudiants de l’escola de la mateixa titulació, amb veu però sense vot, que no estiguin
involucrats en el procés, a proposta de la Delegació d'Alumnes.
Un estudiant serà declarat apte del BSC en qualsevol dels casos següents:
1. De forma automàtica:
a. Sense modificació de qualificació: Quan totes les assignatures del bloc tenen una qualificació
numèrica igual o superior a 5.0.
b. Amb modificació de qualificació: Quan l’estudiant té, com a màxim, una assignatura suspesa
(que no sigui el PFC) amb nota igual o superior a 4.0 i la nota mitjana ponderada del bloc
curricular és igual o superior a 5.0.
2. Per acord, per majoria simple, de la CASC:
a. Amb modificació de qualificació: Qualsevol altre cas que algun membre de la CASC proposi
tractar i que la CASC accepti.

(Document aprovat a la Comissió Permanent de 7-7-06, i a la Junta de Centre de 18-7-06)
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