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NORMATIVA D’AVALUACIÓ DELS ESTUDIS DE GRAU DE L’EUP DE 
MATARÓ 
 
1. Avaluació 
 
La integració del nostre sistema universitari a l’Espai Europeu de l’Educació 
Superior representa un canvi profund en l’organització i metodologia docent, en 
els processos d’aprenentatge i en els sistemes d’avaluació. 
 
El sistema europeu de crèdits significa, a més d’adoptar com a mesura de 
l’activitat acadèmica el treball de l’estudiant, definir amb precisió els objectius 
del pla d’estudis i la contribució al seu assoliment de cadascuna de les 
assignatures que el componen. 
 
Els plans d’estudis conduents a l’obtenció dels títols de grau han de tenir en el 
centre dels seus objectius l’adquisició de competències per part de l’estudiant, 
per tant les matèries es defineixen en funció de les competències que s'han 
d'assolir al final del procés formatiu. Les competències definides han de ser 
avaluables i s’han de reflectir en les qualificacions. 
 
En un model d’aprenentatge basat en competències, avaluar significa valorar el 
progrés de l’estudiant en l’assoliment dels objectius proposats. L'avaluació 
haurà d’abraçar totes les competències programades en el pla d’estudis i 
basar-se en criteris ben fonamentats i suficientment transparents i publicitats. 
Ha d’existir una relació coherent entre els objectius formatius, les activitats 
planificades i els criteris d’avaluació. 
 
En aquest context, el sistema d’aprenentatge a la UPC es basa en l’adquisició 
d’unes competències genèriques (també denominades generals o transversals) 
i específiques. Les competències genèriques són aquelles que no estan 
orientades al desenvolupament de cap funció o tasca laboral concreta, sinó que 
són apropiades per a la majoria de les professions i es poden aplicar a una 
diversitat de situacions (la comunicació, la resolució de problemes, el 
raonament, la capacitat de lideratge, la creativitat, la motivació, el treball en 
equip i especialment la capacitat d’aprendre…); les específiques són les 
pròpies d’una titulada i d’un titulat universitari i es despleguen a tres nivells: 
competències instrumentals bàsiques, que tenen un caràcter essencialment 
científic i són comunes a tots els àmbits de coneixement; les competències que 
fan referència als fonaments científico-tecnològics transversals a un àmbit 
determinat i les competències tecnològiques aplicades, que són pròpies d’una 
titulació. 
 
L’avaluació a la UPC es farà a diferents nivells: 
 
• Les assignatures / matèries – Obligatòries i optatives programades en el pla 
d’estudis. Les persones responsables de la proposta de qualificació són els 
coordinadors de les assignatures. 
 
• Blocs curriculars – Un bloc curricular és un conjunt d’assignatures amb uns 
objectius formatius comuns que s’avaluen de forma global en un procediment 



que s’anomena avaluació curricular. El centre docent és el responsable de 
l’avaluació curricular. 
 
• Les activitats acadèmiques addicionals que realitza l’estudiant i que li són 
reconegudes. 
 
2. Avaluació de les assignatures 
 
2.1 Definició 
 
L’avaluació d’una assignatura consisteix en determinar el grau d’assoliment de 
les competències específiques i genèriques fixades en els seus objectius. 
Superar-la significa haver assolit aquells que s’han establert com a bàsics i 
implica obtenir una qualificació numèrica mínima de 5,0. 
 
2.2 Actes d'avaluació 
 
Si per causa de força major, degudament justificada, un alumne no pot assistir 
a algun acte d'avaluació, ho haurà de comunicar com a molt tard el mateix dia 
en què es realitza la prova i serà avaluat d'aquella assignatura tenint en compte 
aquesta situació, sempre dintre del període lectiu corresponent. No obstant, 
l’estudiant que es matriculi d’assignatures amb algun tipus d’incompatibilitat 
horària, no pot reclamar, per aquest fet, ser avaluat en dates diferents a les 
previstes. 
 
Els estudiants tenen dret a obtenir un justificant documental d’assistència a un 
acte d’avaluació. 
 
El professor pot sol∙licitar la identificació dels estudiants en qualsevol moment 
durant la realització d’un acte d’avaluació. 
 
Les accions irregulars que poden conduir a una variació significativa de la 
qualificació d’un o més estudiants constitueixen una realització fraudulenta d’un 
acte d’avaluació. Aquesta acció comporta la qualificació descriptiva de suspens 
i numèrica de 0 d’aquell acte d’avaluació, amb independència del procés 
disciplinari que es pugui instruir. 
 
La reincidència en el mateix acte d’avaluació o en d’altres de l’assignatura en el 
mateix període lectiu comportarà la qualificació descriptiva de suspens i 
numèrica de 0 en la qualificació final. Si l’estudiant considera incorrecta la 
decisió, pot formular una queixa davant del director del centre, i si la resposta 
no el satisfà, interposar un recurs davant del rector. 
 
Els treballs i projectes presentats es retornaran als estudiants a petició pròpia. 
La seva reproducció total o parcial o la seva utilització per a qualsevol altre fi ha 
de comptar amb l’autorització explícita dels autors. 
 
Les proves seran en general escrites, es podran  realitzar proves orals bé a 
petició de l'alumne i amb el consentiment del professor, o bé perquè aquest ho 



consideri convenient. Les proves orals les realitzarà el professor de 
l'assignatura en presència d'un altre professor de l'Escola que farà de testimoni. 
 
Per tal de no pertorbar la docència, les proves d'avaluació es realitzaran durant 
les hores lectives corresponents, només es trencarà el ritme de classes en les 
darreres setmanes del curs on cada assignatura podrà realitzar una prova amb 
un calendari fixat pel centre. 
 
La qualificació de les proves d'avaluació s'haurà de fer pública, com a màxim, 
12 dies hàbils després de la seva realització, o de la seva data límit de 
lliurament. La comunicació es farà, preferentment, de forma individualitzada. Si 
s’escau fer servir els taulers (físics i/o electrònics), les notes quedaran 
identificades únicament pel número del DNI. 
  
La durada màxima d'una prova serà de quatre hores. Per a les sessions 
d'exàmens de més de tres hores s'haurà de contemplar un descans mínim de 
15 minuts. 
 
Per evitar ambigüitats en la interpretació dels exàmens per part dels estudiants, 
els enunciats de les proves no podran ser manuscrits. S'indicaran els barems 
de puntuació dels apartats, sense perjudici d'una valoració global de la prova, 
sempre que sigui possible. 
 
No es permetrà sortir a cap alumne abans de 20 minuts després de lliurar els 
enunciats de la prova, i es permetrà l'entrada als alumnes que es presentin com 
a molt amb aquest marge de temps. 
 
Les dates de lliurar  treballs i memòries de pràctiques s'han de concretar quan 
aquestes es proposin. La qualificació dels treballs i les memòries de pràctiques 
s'han de fer públics amb un màxim de 12 dies hàbils  després de la seva data 
límit de presentació. 
 
Per a facilitar la valoració de l'alumne sobre els seus propis exercicis, es posarà 
a disposició dels alumnes la resolució dels exercicis de les proves al publicar-
ne els resultats o amb la resolució pública dels exercicis. 
 
Els estudiants podran demanar revisar les proves corregides. El Professor 
haurà d'haver informat, prèviament a l'execució de les proves, del mecanisme 
de l'esmentada revisió i aquesta no podrà realitzar-se abans de 24 hores 
d'haver-se fet públics els resultats de la prova. La revisió s'haurà de fer sempre 
amb anterioritat al lliurament de l'Informe d'Avaluació i ha d'atendre totes les 
demandes de revisió. El professor comunicarà als interessats o farà públiques 
les resolucions sobre les esmenes a la correcció que presentin els alumnes. 
 
Els alumnes que estimin oportuna una reclamació sobre alguns dels processos 
d'avaluació la presentaran, per escrit dirigit al Director del Centre, o persona en 
qui delegui, abans de quatre dies hàbils després de la revisió de l'examen. 
 



En el cas de l’assignatura Projecte Final de Carrera, l’avaluació d’aquesta es 
realitzarà a partir de la defensa individual i oral de la memòria presentada, 
davant d’un tribunal designat a tal efecte. 
 
Correspon al director del centre, o persona en qui delegui, resoldre les 
al∙legacions sobre aspectes no inclosos a les normatives, modificar, en casos 
justificats, tots els terminis temporals que figuren en aquest apartat, i autoritzar 
excepcions a aquetes normes amb caràcter extraordinari. 
 
2.3 Criteris d’avaluació 
El professor responsable de cada assignatura elaborarà, conjuntament amb els 
professors que la imparteixen, una proposta de pla docent que ha d’incloure els 
criteris d’avaluació i el mètode de qualificació.  Aquest serà revisat en primera 
instància pel Director del Departament al qual pertany l’assignatura i 
posteriorment pel responsable de l’avaluació del Centre, i finalment aprovat per 
la Comissió Permanent del Centre, abans de l’inici del curs. Correspon al 
Responsable de l’avaluació vetllar perquè se’n faci la màxima difusió utilitzant 
els recursos que tingui a l’abast, vetllar per la seva correcta aplicació i donar 
una interpretació en els supòsits de dubte que puguin sorgir.  
 
En cap cas, els criteris d’avaluació i el mètode de qualificació podran ser 
modificats durant el curs. 
 
Tot el que fa referència a quins han de ser els criteris d’avaluació i la 
metodologia d’avaluació de les assignatures està recollit a la Normativa 
acadèmica dels estudis de grau de la UPC. 
 
2.4 Resultats de l’avaluació de les assignatures 
 
L'Escola organitzarà Juntes d'Avaluació, al final de cada quadrimestre per a 
cada curs i titulació, amb els professors que imparteixen docència en aquell 
curs, per tal d'elaborar la valoració del rendiment de les assignatures. Les 
Juntes d'Avaluació seran presidides pel Director o persona en qui delegui, i 
actuarà com a secretari el Secretari Acadèmic de l'Escola. 
 
Per tal d'assegurar el correcte funcionament de les Juntes d'Avaluació els 
professors responsables d'assignatures hauran de fer a mans del Secretari 
Acadèmic, mitjançant el procediment que s'indiqui prèviament, l'Informe 
d'Avaluació de les assignatures, com a màxim dos dies hàbils abans de la 
celebració de la Junta corresponent. 
 
El document de cada assignatura serà signat pel professor coordinador de 
l'assignatura i pel Secretari Acadèmic. 
 
2.5 Revisió de les Valoracions del Rendiment 
Les sol·licituds de revisió de les valoracions del rendiment previstes per la 
normativa general de la UPC s'hauran de presentar per escrit dirigit al Director 
o persona en qui delegui. 
 



El Director o persona en qui delegui estudiarà les al·legacions presentades pels 
estudiants i, en cas de considerar-ho procedent, proposarà una de les següents 
vies: 

a) Modificació del document Informe d'Avaluació i Valoració del 
Rendiment, en cas de tractar-se d'un error administratiu. 

b) Composició d'un tribunal format per tres professors diferents dels que 
han estat objecte de la reclamació, perquè decideixi la qualificació 
definitiva a partir dels documents en què es basa l'informe 
d'avaluació. En cas d'estimar-ho necessari, el tribunal pot realitzar 
noves proves a l'alumne reclamant. 

 
El procés de revisió de les valoracions del rendiment ha de quedar resolt dins 
de les tres setmanes següents a la publicació del l’Informe d'Avaluació. 
 
2.6 Accions de tutoria i orientació acadèmica 
 
L’Escola  farà un seguiment dels resultats obtinguts pels estudiants. Els 
resultats d’aquest seguiment s’hauran de traduir en actuacions orientades a la 
millora del procés d’aprenentatge d’aquests.   
 
3 Avaluació curricular 
 
3.1 Definicions dels Blocs Curriculars 
Com a norma general, tots els plans d’estudis que s’imparteixen a la UPC 
tenen definit un primer bloc curricular anomenat fase inicial, constituït pels 60 
crèdits ECTS del primer curs del pla d’estudis. 
 
A efectes de Permanència els estudiants hauran de superar com a mínim 42 
crèdits en el termini que correspongui, segons la seva modalitat, per poder 
continuar els estudis i amb independència del que s’estableix a l’apartat 5.4 de 
la Normativa acadèmica dels estudis de Grau de la UPC. 
 

 Estudiants que cursen els seus estudis a temps complet: Han de 
superar 42 crèdits de la fase inicial del seu pla d’estudis en un termini 
màxim de 2 anys acadèmics. 

 Estudiants que cursen els seus estudis a temps parcial: Han de 
superar 42 crèdits de la fase inicial del seu pla d’estudis en un termini 
màxim de 4 anys acadèmics. 

 
Com a norma general, en qualsevol de les dues modalitats el còmput de temps 
per a la superació del mínim de crèdits establerts a la fase inicial es fa amb 
independència de les matrícules formalitzades. 
 
A més de la Fase Inicial i la de Treball de Fi de Grau hi hauran tres blocs 
curriculars definits de la següent manera:  
 

 Bloc Curricular 2: format per les assignatures obligatòries dels cursos 2A 
i 2B. 

 Bloc Curricular 3: format per la resta d’assignatures obligatòries. 

 Bloc Curricular Optatives: format per les assignatures Optatives. 



 
 

3.1.1 Comissió d'Avaluació dels Blocs Curriculars 
Composició: 

 President: el Director de l'Escola o persona en qui delegui. 

 Vicepresident: el Responsable de l’avaluació o persona en qui delegui. 

 Vocals: Un representant de la UPC. Quatre professors d'assignatures 
que formin part de la Fase Curricular a avaluar. Dos estudiants que 
hagin superat la Fase Curricular a avaluar. 

 Secretari: el Secretari Acadèmic de l'Escola, amb veu i sense vot. 
 

Els professors i els estudiants seran nomenats pel Director. 
 
3.2 Dret a l’avaluació curricular 
 
Com a norma general, els estudiants han de ser avaluats curricularment quan 
ho han estat de totes les assignatures que componen un bloc curricular. 
 
En el cas de la fase inicial, també han de ser avaluats curricularment quan 
hagin esgotat el termini màxim per superar-la, encara que no hagin estat 
avaluats de la totalitat d’assignatures. Aquesta avaluació curricular de la fase 
inicial és independent del resultat que hagin pogut obtenir en les assignatures 
d’altres blocs curriculars de les que hagin estat autoritzats a matricular-se. 
 
3.3 Renúncia a l’avaluació Curricular 
 
Com a norma general, i sense perjudici del que determina l’article anterior, si un 
estudiant no vol ser inclòs en un determinat procés d’avaluació curricular, per 
què, havent obtingut una qualificació de suspens igual o superior a 4,0, en una 
o més assignatures, vol triar l’opció de repetir-les en el període lectiu següent, 
ha de comunicar de forma expressa, com a molt tard 1 dia abans de la data de 
l’inici de les reunions de les Comissions de les avaluacions curriculars, 
mitjançant un escrit a l’atenció del Secretari Acadèmic. 
 
Amb el mateix procediment, un estudiant pot renunciar a totes les avaluacions 
curriculars d’un bloc. Aquesta renúncia comporta que les qualificacions 
descriptives i numèriques de les assignatures del bloc curricular ja superades 
que figuren en els informes d’avaluació, passin a ser definitives. 
 
3.4 Resultats de l’avaluació curricular 
 
Els resultats de l’avaluació curricular s’han de donar a conèixer als estudiants 
mitjançant l’acta curricular. 
 
En cas que l’estudiant hagi superat el bloc curricular, aquest document inclourà 
la qualificació descriptiva i numèrica definitiva de cadascuna de les 
assignatures i la numèrica del bloc curricular, obtinguda com a mitjana de la 
qualificació de les assignatures ponderada amb el nombre de crèdits de 
cadascuna d’elles. 
 



Si l’estudiant no ha superat el bloc curricular, s’ha d’indicar “suspens de 
qualificació” sense nota numèrica. 
 
Un bloc curricular es supera quan les qualificacions numèriques de les 
assignatures que l’integren, i que figuren en els informes d’avaluació, són iguals 
o major que 5,0. En aquest cas, les qualificacions numèriques i descriptives 
passen a definitives sense canvis. 
 
A més podran superar els blocs curriculars de Fase Inicial, Bloc Curricular 2 i 
Bloc Curricular 3 aquells estudiants amb totes les assignatures del bloc 
superades excepte un màxim de dos assignatures suspeses amb qualificació 
numèrica entre 4 i 4.9, essent la mitjana ponderada en crèdits de totes les 
qualificacions del bloc superior o igual a 5.  
 
I excepcionalment aquells estudiants, no contemplats anteriorment, que la 
Comissió consideri com a casos excepcionals, essent la mitjana ponderada en 
crèdits de totes les qualificacions del bloc superior o igual a 5. 
 
En tots dos casos, les assignatures suspeses les superen amb la qualificació 
descriptiva de aprovat i numèrica de 5,0 i junt amb la resta de les qualificacions 
descriptives i numèriques passen a definitives sense canvis. 
 
3.5 Bloc curricular de fase inicial 
 
L’avaluació curricular del bloc que constitueix la fase inicial té característiques 
especials per la seva relació amb la Permanència de la UPC. L’estudiant 
avaluat de fase inicial es pot trobaren tres situacions: 
 

 Supera la fase inicial: A l’acta curricular hi figurarà la informació que es 
descriu a l’apartat anterior referent als blocs curriculars aprovats. 

 No supera la fase inicial però no ha esgotat els temps per superar-la. A 
l’acta d’avaluació curricular hi figurarà “suspens de qualificació” sense 
nota numèrica. 

 No supera la fase inicial i ha esgotat el temps per superar-la. A l’Acta 
d’avaluació curricular s’especificaran les assignatures superades i es 
consignarà la qualificació de “No apte de fase inicial”. 

 
 
3.6 Revisió de les Actes Curriculars 

 Fins un termini màxim de tres dies després de la publicació de l'Acta 
Curricular es podran presentar al·legacions, dirigides al Director. El 
Director, o persona en la que delegui, un cop estudiades aquestes, 
resoldrà cada impugnació de forma imparcial. 

 El procés de revisió ha quedar resolt dins de les tres setmanes següents 
a la publicació de l’Acta Curricular 

 
 


