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Finals de desembre de 2004 

Delegació d’Estudiants.ETSEIB. Edifici  H, 1º. 

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell

Corre el rumor que el pare Noel té pensat regalar-nos un edifici nou d’estil mironià 
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Introducció 
(...ens saltem un llarg paràgraf de moltes
paraules boniques que juntes volen dir
coses que no s’entenen)

Cal modificar l'actual Normativa
per tal d'adaptar-se a la nova legislació.
En efecte, l'1 d'agost de 2003 es va pub-
licar el Real Decreto 1044/2003  que
regula el Suplement Europeu al títol. En

permetre expedir aquest document per a
les titulacions actuals, la nostra universi-
tat va acordar fer-ho el més aviat possi-
ble. En aquest decret s'estableix que les
qualificacions de les assignatures
estaran basades en una puntuació de 0
a 10 punts, es defineix una corre-
spondència entre aquesta qualificació i
les de Suspens, Aprovat, Notable,

Línies generals de la proposta de Normativa Acadèmica de la
UPC (curs 2005-2006)

El procés d’elaboració de la nova Normativa Acadèmica està seguint
una camí bastant tumultuós. El cas és que si bé el vicerrector Joan
Miró, ja havia escrit i casi aprovat una NAG sense cap mena de con-
sens per part de les diferents escoles de la universitat, per causes
desconegudes la seva opinió o, com a mínim, la seva manera d’actuar
ha canviat radicalment. Dimarts passat, membres de la plataforma
UPC ens vam reunir amb ell; uns quants dies abans ens havia dit vocal
ment i gestual que hi hauria canvis importants a la NAG. Al principi això
no va crear excessives inquietuds dins del col·lectiu d’estudiants de la
plataforma, però sí que hi havia molta curiositat. Doncs bé, en aquesta
reunió el vicerrector va començar dient que tot el que havíem parlat fins
llavors sobre la NAG ens ho esborréssim de la memòria. Ha ideat una
nova NAG que no té res a veure amb l’anterior. Tot seguit exposem l’es -
borrany de la nova normativa que ens va donar:

[SabiEsQUè?]
Saps que la

Delegació té molts

jocs nous? 

Sabies que el nou
reglament de l’escola
s’està elaborant? Al
febrer passarà per la
junta d’Escola

Delegació te nova pàgi -

na web. Com sempre,

allà hi podràs trobar

molts exàmens d’anys

anteriors. L’adreça és

la mateixa www.dele -

gacio.org

Sabies que enguany
no hi haurà Olimpíada
de l’Enginy? 

Memòries del Sr. MiróMemòries del Sr. Miró

A les eleccions a

claustre de la UPC i

a Junta d’escola van

votar uns 270 etudi -

ants

el dia de demà



Es diu que al febrer sortirà una nova Normativa Acadèmica en què els examens duraràn 14 hores, s’eliminaràn els caps de setmana i les classes seràn de 20 hores diàries amb 3 minuts per cada àpat

Excel·lent i Matrícula d'Honor i s'afirma
que una assignatura es considera super-
ada a partir d'Aprovat 5.

A més, el 5 de setembre de
2003 es publica un altre decret,
1125/2003, que regula el sistema
europeu de crèdits i el sistema de quali-
ficacions obligant a qualificar numèrica-
ment cadascuna de les assignatures,
permetent afegir-ne una de descriptiva
(suspès, aprovat, notable, escel·lent) .
segons la mateixa correspondència que
la fixada en el decret abans esmentat.

Comparant el sistema descrit
amb el vigent avui a la nostra universitat,
s'observen diferències importants. La
UPC no certifica qualificacions
numèriques i utilitza la descriptiva d'Apte
o Apte per compensació que no és con-
templada per la legislació i tampoc per la
resta d'universitats. Més encara, no
podem certificar les qualificacions
numèriques de les que disposem ja que
això implicaria que en les certificacions
apareguessin assignatures qualificades
com a Apte amb una puntuació inferior a
5 punts i amb efectes acadèmics iguals
a un Aprovat. (és a dir, no es poden pas-
sar a “oficials” les qualificacions
numèriques perquè ara, en els nostres
expedients hi figuren assignatures “com-
pensades”, que tenen una qualificació
numèrica de 4, i que, per tant, oficial-
ment corresponen a un “suspès”)

Sembla clar, doncs, que la nova
Normativa Acadèmica de la UPC ha
d'adaptar-se a la legislació prescindint
de la qualificació d'Apte sense que això
signifiqui renunciar a un sistema d'avalu-
ació que contempli una valoració global
dels resultats obtinguts per l'estudiant en
blocs curriculars formats per un conjunt

d'assignatures amb objectius formatius
comuns.      

Bases per una proposta de Normativa
Acadèmica.    

1. La unitat d'avaluació a la UPC és el
bloc curricular format per assignatures
del pla d'estudis amb objectius formatius
comuns.

2. La fase selectiva serà un bloc curricu-
lar, així com també cadascuna de les
assignatures de lliure elecció.

3. És competència del centre docent l'a-
grupació de la resta d'assignatures en
un o més blocs curriculars. 

4. Matrícula: L'estudiant haurà de
matricular les assignatures suspeses en
el període lectiu anterior. Tot i amb això,
el centre pot regular excepcions a aque-
sta obligació per a aquelles assignatures
suspeses susceptibles de ser superades
a l'avaluació curricular.

5. Avaluació de les assignatures.
- Els estudiants matriculats d'una assig-
natura seran avaluats obtenint una qual-
ificació numèrica i la corresponent quali-
ficació descriptiva. Fins que l'estudiant
hagi estat avaluat del bloc curricular cor-
responent, la UPC certificarà únicament
la descriptiva que, excepte per les assig-
natures suspeses, no podrà canviar com
a resultat de l'avaluació del bloc curricu-
lar a la que pertanyi.(en altres paraules:
la qualificació descriptiva només pot
passar de suspens a aprovat)

6. Avaluació dels blocs curriculars.
- Els estudiants han d'ésser aval-
uats d'un bloc curricular quan ho han

estat de totes les assignatures que el
composen.

- L'estudiant pot renunciar a
l'avaluació d'un bloc curricular

- És competència del centre
establir els mecanismes d'avaluació dels
blocs curriculars a partir dels resultats
obtinguts a les assignatures que el com-
ponen.(cada centre decidirà si per
“aprovar” una assignatura que tenies
amb un 4 has de tenir mitjana de 5, de 9,
o si has d’escriure 500 vegades
:”prometo que no tornaré a suspendre
l’assignatura X”)

- Aprovar un bloc curricular impli-
ca que després de la seva avaluació la
qualificació de totes les assignatures
sigui igual o major que 5.0. La qualifi-
cació numèrica i descriptiva de cadascu-
na de les assignatures passarà a ser
definitiva i podrà ser certificada per la
UPC. (tots els aptes per compensació
d’un bloc curricular tancat = 5!!)

- El centre establirà les condi-
cions per a aprovar el bloc curricular.
Aquestes condicions podran incloure la
superació d'assignatures suspeses amb
qualificació no inferior a 4 sempre que la
nota mitjana ponderada del bloc sigui
igual o més gran que un valor que el
centre estableixi. Aquest valor serà, com
a mínim, de 5.0.

- En cas de que abans de l'avalu-
ació curricular l'estudiant hagi aprovat
totes les assignatures les seves qualifi-
cacions passaran a definitives sense
canvis.

- Si l'estudiant, com a resultat de
l'avaluació curricular, supera una
assignatura suspesa, es mantindrà la
nota mitjana ponderada del bloc, dis-
minuint adequadament les qualifica -
cions de les ja aprovades, començant
per aquelles en les que ha obtingut les
qualificacions més baixes. En cap cas
això pot comportar la disminució de la
qualificació descriptiva.   (és a dir,
quan   et passa la nota d’una assig -
natura de 4 a 5 la mitjana del bloc puja,
per evitar que això passi et podran
baixar la nota numèrica d’alguna altra
assignatura, sempre que això no
impliqui que et variï la qualificació
descriptiva: una altra assignatura et pot
passar de 7,5 a 7, però no de 7 a 6,5).

Fins aquí la normativa. I ara què?
Respecte la proposta inicial,

on desapareixia tot, no hi havia una
altra convocatòria, no hi havia comis-
sions d’avaluació curricular i no hi
havia avaluació global, no es pot negar
que hem millorat. (tampoc no era molt
difícil, d’altra banda)

Però, prudència. Tot això no
deixa de ser un esborrany, que encara
pot canviar, que encara està per polir, i
la NAG encara té punts febles i coses
que no estan clares.

Per exemple, està encara poc
definit el transitori; què passarà amb la
gent que estem fent la carrera i als
quals la NAG ens agafarà a mitges. O
el tema de la permanència fora de la
fase selectiva, que se sap que contin -
uarem amb les alfes, però es vol fer en
funció de les assignatures presen -
tades, i no matriculades com fins ara. 

Doncs bé, hasta aquí pescado
bendito. Després d’exàmens, més. 


