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finals de desembre. Dies en què es
començava a notar nerviosisme a la
universitat, i s’estava més pendent dels
examens que de la nova Normativa.
Ara que els aires estan més calmats, si
no el teniu i el voleu llegir passeu-vos
per delegació, o bé mireu als plafons).
Pel que fa a la comissió d’avaluació
curricular, es mira l’expedient de cada
alumne, i se’ls distribueix en 3 subrelacions. Com es mostra a l’esquema de
a baix. Depenent de si és alumne de
fase selectiva o no, s’aplica un criteri o
un altre. Els de la primera i segona
subrelació no es discuteix res, passen
directament al següent curs. I els de la
tercera subrelació són els casos que
es discuteixen en aquesta comissió.
Aquests criteris s’apliquen ara, i en
principi són els que es continuaràn
aplicant de manera semblant, ja que
només abarquen les notes arrodonides, cosa que fa que en certs casos
no estigui clar del tot com s’ava-luarà.

Un altre canvi que ens afectarà és la
curricular per blocs, a diferència de
com fins ara que era per cursos. La
cosa sembla clara, el juliol del 2006 hi
haurà la última evaluació normal, és a
dir per cursos (els estudiants que han
entrat aquest curs ja estan sota la
norma normativa de curricular per
cicles). Fins el juliol del 2006 es podrà
compensar per curs. Els problemes
sorgeixen el següent quatrimestre i la
resposta no està clara. Què passa si
has compensat dos assignatures de
segon i no has tancat tercer? Doncs
que és possible que a tercer no puguis
compensar cap assignatura ja que
hauràs entrat dins la nova normativa.
Amb la nova normativa els criteris fan
referència a cicles i no a cursos.
Per qualsevol dubte dirigiu-vos a delegació d’estudiants o a ordenació d’estudis.
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Delegació d’Estudiants.ETSEIB. Edifici H, 1º.

COMPENSAR O NO COMPENSAR?
Com tots sabem, estem enmig d'una
nova Normativa Acadèmica que per ara
sabem que existeix gràcies als rumors i
als cafès del bar. Es fan preguntes com
ara; Ben bé què canvia? Desapareixen
els compensables? He de tancar bloc
abans de Juny de 2006? Puc compensar
Càlcul 1? Què és bloc i què és cicle?...

més tard. Tot seguit ho mostrem en una
taula:

En l'anterior fullonero es va publicar un
esborrany d'aquesta nova normativa,
però hi havia coses que encara estaven
bastant fosques. Mica en mica això es va
aclarint i podríem dir que aquest fullonero seria una continuació de l'altre.
Començarem parlant d'un canvi que ja
ens ha afectat, i a molts especialment: el
4'95. A partir d'ara les notes es posaràn
amb decimals, i això fa que un 4'8 sigui
un 4'8, o sigui, que no sigui un 5, el cinc
és a partir del 4,96. tot i així hi ha departaments que segueixen arrodinint al 5
amb el 4,76. Per tant a l’hora de mirar la
nota de l'exàmen és important saber
quin criteri fa servir cada departament,
tot i que normalment si arrodoneixen surt
la nota arrodonida directament.
Quan entra en vigor la nova Normativa?
Segons quina sigui la teva promoció, la
nova normativa t’afectarà més aviat o
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Pel que fa a la normativa de permanència, en principi sembla que tot continua
igual. Els mateixos criteris per la fase
selectiva, i les alfes en la fase no selectiva.
Per el tema de com aniran els compensables, en l’esborrany de la Nova
Normativa que es va redactar a l’anterior
fullonero (número 13), s’explicava
quines eren les línies que es seguirien.
Bàsicament per refrescar la memòria,
deia que tots els aptes per compensació
passarien a 5, baixant corresponentment
les notes de les assignatures aprovades.
(El fullonero número 13 es va repartir a

Em descobert que hi ha un professor molt dolent que s’amaga sota el nom de genèric, no l’agafeu!!

