
Normativa d’Avaluació en les titulacions de Grau de l’EPSEM 
(Apartat 4 de la Normativa UPC) 
 
La Normativa d’avaluació dels estudis de Grau de l’ EPSEM es regeix per la Normativa acadèmica dels 
estudis de Grau de la UPC del curs acadèmic 2010-2011. 
 
* La Normativa UPC detalla a l’Apartat 4.2.1., Definició de bloc curricular i avaluació curricular: 
 
“Fora del bloc curricular de fase inicial, tots els plans d’estudis han de tenir com a mínim un altre bloc 
curricular amb la resta de matèries que composen el pla d’estudis, inclòs el TFG/PFG. Una assignatura 
únicament pot formar part d’un bloc curricular.” 
 
Els Blocs Curriculars establerts per l’ EPSEM seran tres:  

− Bloc Curricular de Fase Inicial 
− Bloc Curricular de Fase Final 
− Bloc Curricular del TFG/PFG 

 
* La Normativa UPC detalla a l’Apartat 4.2.5., Resultats de l’avaluació curricular: 
 
“Un bloc curricular se supera quan les qualificacions numèriques de les assignatures que l’integren, i que 
figuren en els informes d’avaluació, són iguals o més grans que 5,0. En aquest cas, les qualificacions 
numèriques i descriptives passen a definitives sense canvis. 
A més, el centre pot establir altres condicions que permetin superar un bloc curricular, que poden incloure la 
superació d’assignatures suspeses amb una qualificació numèrica no inferior a 4,0, sempre que la nota 
mitjana ponderada del bloc sigui igual o més gran que un valor que el centre estableixi. Aquest valor ha de 
ser, com a mínim, de 5,0. El centre pot excepcionalment, amb un informe previ al rector o rectora, 
considerar la superació d’assignatures amb qualificacions numèriques inferiors a 4,0.” 
 
A l’EPSEM s’estableix: 
 
• Bloc Curricular de Fase Inicial i Bloc Curricular de Fase Final 
 

Cada estudiant/ta és avaluat/da curricularment per una comissió quan ha cursat totes les 
assignatures que componen el Bloc Curricular. El Bloc Curricular es considerarà automàticament 
superat si:  
 

1. Totes les assignatures que el formen tenen una qualificació numèrica igual o més gran que 
5,0.  

 
2. Totes les assignatures que el formen tenen una qualificació numèrica igual o més gran que 

5,0, excepte un màxim d’una, amb una qualificació numèrica no inferior a 4,0, i sempre 
que la nota mitjana ponderada del bloc sigui igual o més gran que 5,0.  

 
La comissió pot decidir la superació del bloc en altres circumstàncies sempre que el nombre 
d’assignatures suspeses amb una qualificació numèrica no inferior a 4,0 sigui com a màxim dues, i 
la mitjana ponderada del bloc sigui igual o més gran que 5,0. 
 
Excepcionalment, en el cas del Bloc Curricular de Fase Final la comissió pot proposar al rector la 
superació del Bloc amb un màxim de dues assignatures amb una qualificació numèrica inferior a 
4,0, sempre i quan la mitjana ponderada del bloc sigui igual o més gran que 5,0. En aquests casos, 
l’acta de la sessió d’avaluació haurà de recollir els criteris que ha seguit la corresponent comissió 
per prendre la decisió, de forma que puguin ser considerats com a precedent per situacions 
similars en el futur.  
 
Si l’estudiant/a no supera el Bloc Curricular, s’indica com a suspens de qualificació sense nota 
numèrica a l’acta de la sessió d’avaluació.  
 
L'estudiant/a pot sol·licitar la revisió de la seva qualificació en un termini de set dies des del 
moment de la seva publicació. El/La Director/a de l’Escola resol les al·legacions que presenten 
els/les estudiants/es relatives al resultat de la seva avaluació curricular. 
 

• Bloc Curricular del TFG/PFG 
 

Quedarà superat quan la qualificació numèrica sigui igual o més gran que 5,0. 
 

(Document aprovat per la Comissió Permanent de 4 d’octubre de 2010, i per la Junta de Centre de 21 de desembre de 
2010) 



ORGANITZACIÓ DEL GRAU EN ENGINYERIA D’AUTOMOCIÓ EPSEM 

 

 

El Grau en Enginyeria d’Automoció té dues mencions que es diferencien en el quart any dels 

estudis. La menció en ‘Indústries de l’Automoció’ es cursa a l’Escola de Manresa, mentre que 

la menció en ‘Tecnologies Industrials’ es cursa a l’ETSEIB. 

 

A la vigent normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC, NAGRAMA, apartat 

3.2.1., es defineixen els blocs curriculars i l’avaluació curricular dels estudis, indicant els 

aspectes que han de complir aquestes agrupacions en les diferents titulacions. 

 

Atenent a les especificitats del Grau en Enginyeria d’Automoció que es cursa a l’Escola de 

Manresa i d’acord amb la vigent normativa de la UPC, es realitza la proposta d’organització 

d’aquests estudis en els punts que es relacionen tot seguit. 

 

A. Definició dels blocs curriculars 

 

Es defineixen per al Grau en Enginyeria d’Automoció de l’EPSEM quatre blocs: 

 

1. El bloc de fase inicial (assignatures dels quadrimestres Q1 i Q2) 

2. El bloc curricular (assignatures dels quadrimestres Q3 a Q6) 

3. El bloc de menció (assignatures dels quadrimestres Q7 i Q8, excepte el TFG) 

4. El bloc del TFG 

 

B. Composició de les comissions d’avaluació dels blocs curriculars 

 

1. Actuarà com a Comissió del bloc de fase inicial la mateixa Comissió de bloc 

de fase inicial dels altres Graus que s’imparteixen a l’Escola. 

 

Comissió d'Avaluació Curricular de la Fase Inicial de les titulacions de Grau 

de l'EPSEM 

 

2. Actuarà com a Comissió del bloc curricular i del bloc de menció la mateixa 

comissió que actua a la resta de blocs curriculars dels altres Graus de l’Escola. 

 

Comissió d'Avaluació Curricular de la Fase Final de les titulacions de Grau de 

l'EPSEM 

 

 

C. Normativa d’aplicació per a l’avaluació dels blocs curriculars 

 

1. Per a l’avaluació del bloc de fase inicial serà d’aplicació la mateixa normativa 

que per a la resta de blocs de fase inicial dels diferents Graus que s’imparteixen 

a l’Escola. 

2. Per a l’avaluació del bloc curricular serà d’aplicació la mateixa normativa que 

per a la resta de blocs curriculars dels diferents Graus que s’imparteixen a 

l’Escola. 

(document aprovat a la sessió 03/2020 de la Junta de l'EPSEM celebrada el 29 d'abril de 2020)

https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/serveis-utgm/gestio-academica/normatives-epsem/norm-comissio-aval-curr-fase-inicial-graus-epsem.pdf
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/serveis-utgm/gestio-academica/normatives-epsem/norm-comissio-aval-curr-fase-inicial-graus-epsem.pdf
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/serveis-utgm/gestio-academica/normatives-epsem/norm-comissio-aval-curr-fase-final-graus-epsem.pdf
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/serveis-utgm/gestio-academica/normatives-epsem/norm-comissio-aval-curr-fase-final-graus-epsem.pdf


 

  Tant per al cas 1 com per al cas 2, 

 

Normativa d'Avaluació en les titulacions de Grau de l'EPSEM 

 

3. L’avaluació del bloc de menció del Grau en Enginyeria d’Automoció es regirà 

per les normes següents: 

 

- El bloc de menció es considerarà automàticament superat si totes les 

assignatures que el formen tenen una qualificació numèrica igual o més gran 

que 5,0.  

 

- La comissió pot decidir la superació del bloc en altres circumstàncies, entre 

les quals, que només una assignatura estigui suspesa amb una qualificació 

numèrica no inferior a 4,0 i la mitjana ponderada del bloc sigui igual o més gran 

que 5,0. 

 

 

4. El bloc del TFG quedarà superat quan la qualificació numèrica sigui igual o 

més gran que 5,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manresa, abril de 2020 

 

 

(document aprovat a la sessió 03/2020 de la Junta de l'EPSEM celebrada el 29 d'abril de 2020)

https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/serveis-utgm/gestio-academica/normatives-epsem/norm-avaluacio-titulacions-grau-epsem.pdf
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