
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Acord CP.EPSEM/2021/14/03, de 1 de desembre de 
2021, de la Comissió Permanent de l’EPSEM. 

Modificació de la normativa 
de reavaluació de l’EPSEM 



 
 

El dia 1 de juliol de 2021 el Consell de Govern de la UPC va aprovar la 
Normativa Acadèmica dels estudis de grau i màster per al curs 2021-2022, 
segons l’acord núm. CG/2021/03/26. 

El dia 8 d’octubre de 2021 el Consell de Govern de la UPC va aprovar la 
modificació de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau i màster per 
al curs 2021-2022, segons l’acord núm. CG/2021/04/45. 

Aquesta modificació afecta a la normativa de reavaluació. En aquest 
document actualitzem  la normativa de l’EPSEM a la general de la UPC. 

 

1. NORMATIVA DE REAVALUACIÓ EN ELS ESTUDIS DE GRAU 

La normativa de permanència en els estudis de grau de l’EPSEM es regeix 
per l’apartat 3 de la normativa general vigent, (NAGRAMA),  aprovada per 
la UPC. 

1.1. Extracte de la normativa UPC relativa a reavaluacions 
 

Segons consta a l’apartat 3.1.3  de la Normativa de la UPC , després de la 
publicació de les qualificacions finals, els centres que han decidit aplicar la 
reavaluació als estudis de grau han d’obrir un període de reavaluació per a 
les assignatures que ho tinguin previst a la guia docent. La reavaluació s’ha 
de fer durant el curs acadèmic. El procés de reavaluació consisteix a 
valorar el grau d’assoliment dels resultats de l’aprenentatge de 
l’assignatura i s’ha d’adaptar a les característiques de les competències i 
activitats formatives programades. Les condicions en què es realitza han 
de constar a la guia docent. 

No poden concórrer a la reavaluació d’una assignatura els estudiants que 
ja l’han superada. Els centres poden establir altres condicions genèriques 
per accedir a la reavaluació, així com les condicions de la qualificació 
màxima que s’hi pot obtenir.  

També s’hi poden afegir requisits específics derivats de les 
característiques de determinades assignatures. En qualsevol cas, la guia 
docent ho ha de concretar.  



 
Un cop ha finalitzat el període de reavaluació i de revisió, se’n fa el 
tancament i se signen les actes d’avaluació. 

Si l’estudiant que es presenta a la reavaluació no supera l’assignatura, es 
conserva la nota més alta entre el resultat de l’avaluació ordinària i el de 
la reavaluació. 

 

1.2. Condicions específiques de la reavalució a l’EPSEM 

S’estableix el procés de reavaluació a totes les assignatures ubicades en 
els quadrimestres 4A (Q7) i 4B (Q8) de tots els Graus que s’imparteixen a 
l’EPSEM. 

No poden concórrer a la reavaluació d’una assignatura els estudiants que ja 
l’han superada ni els que han obtingut la qualificació de no presentat. 

El resultat de la reavaluació és una qualificació que substitueix la nota 
obtinguda en el procés ordinari d’avaluació si és superior a aquesta i, en 
qualsevol cas, serà com a màxim un ‘aprovat’ 5. 

 


