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3.2. Avaluació curricular  

 

3.2.1. Definició de bloc curricular i avaluació curricular  
Un bloc curricular es defineix com un conjunt d’assignatures amb uns objectius formatius 
comuns que s’avaluen de forma global en un procediment que s’anomena avaluació 
curricular.  
Tots els plans d’estudis de grau de la UPC han de definir un mínim de dos blocs 
curriculars:  
- La fase inicial, constituïda pels 60 ECTS del primer curs del pla d’estudis.  

A l’apartat 5.5 d’aquesta normativa es fixen les condicions en què s’ha de superar la 
fase inicial per poder continuar els estudis.  

- Un altre bloc, que ha d’incloure, com a mínim, la resta d’assignatures obligatòries del 
pla d’estudis.  

Els plans d’estudis de màster poden estructurar-se en un o més blocs curriculars, que 
són definits pel centre.  

 

3.2.2. Dret a l’avaluació curricular  
Els estudiants s’han d’avaluar curricularment quan se’ls ha avaluat de totes les 
assignatures que componen un bloc curricular.  
En el cas de la fase inicial, també s’han d’avaluar curricularment quan han esgotat el 
termini màxim per superar-la, encara que no se’ls hagi avaluat 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 quals hagin 
estat autoritzats a matricular-se.  

 

3.2.3. Renúncia a l’avaluació curricular  
Sense perjudici del que determina l’article anterior i quan escaigui, si un estudiant no vol 
que l’incloguin en un procés d’avaluació curricular que permet la compensació perquè, 
havent suspès una o més assignatures amb una qualificació igual o superior a 4, vol 
triar l’opció de repetir-les en el període lectiu següent, ha de comunicar de forma 
expressa la renúncia a l’avaluació curricular. Els centres docents han d’establir un 
període previ a l’avaluació per a la presentació de les renúncies.  
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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.  

3.2.4. Mecanisme per efectuar l’avaluació curricular  
Cada centre estableix els mecanismes per efectuar l’avaluació curricular a partir dels 
resultats obtinguts en les assignatures que componen cada bloc curricular. Aquesta 
avaluació l’ha de fer una comissió específica. En el cas de l’avaluació curricular de la 
fase inicial, la comissió ha d’estar formada, com a mínim, per professors i professores i 
per estudiants que l’han superada. Per determinar el resultat de l’avaluació curricular de 
la fase inicial s’ha de tenir en compte especialment si hi ha una millora progressiva en 
els resultats acadèmics.  
A l’inici del curs acadèmic, cada centre ha de fer públic el calendari d’avaluacions 
curriculars dels plans d’estudis que imparteix.  

3.2.5. Resultats de l’avaluació curricular  
Els resultats de l’avaluació curricular s’han de donar a conèixer als estudiants mitjançant 
l’acta curricular.  
Si l’estudiant ha superat el bloc curricular, aquest document ha d’incloure les 
qualificacions descriptiva i numèrica definitives de cadascuna de les assignatures i la 
qualificació numèrica del bloc curricular, obtinguda com a mitjana de la qualificació de 
les assignatures ponderada amb el nombre de crèdits de cadascuna.  
Si l’estudiant no ha superat el bloc curricular, s’hi ha d’especificar “suspens de 
qualificació”, sense nota numèrica.  
Un bloc curricular se supera quan les qualificacions numèriques de les assignatures que 
l’integren, que figuren en els informes d’avaluació, són iguals o superiors a 5. 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 per compensació d’assignatures suspeses amb una 
qualificació numèrica no inferior a 4, sempre que la nota mitjana ponderada del bloc sigui 
igual o més gran que un valor que el centre estableixi i que ha de ser, com a mínim, de 
5. El centre pot, en casos concrets i de forma justificada, considerar altres condicions 
que permetin compensar qualificacions inferiors a 4.  

3.2.6. Bloc curricular de fase inicial  
L’avaluació curricular del bloc que constitueix la fase inicial té unes característiques 
especials per la seva relació amb l’apartat 5.4 d’aquesta normativa. L’estudiant avaluat 
de la fase inicial es pot trobar en tres situacions:  

• Supera la fase inicial. L’acta d’avaluació ha d’incloure la informació que es 
descriu a l’apartat 3.2.5, referent als blocs curriculars aprovats.  
• No supera la fase inicial, però no ha esgotat el temps per superar-la. L’acta 
d’avaluació curricular ha d’incloure la qualificació de “suspens de qualificació”, 
sense nota numèrica.  
• No supera la fase inicial i ha esgotat el temps per superar-la. L’acta d’avaluació 
curricular ha d’especificar les assignatures superades i s’hi ha de consignar la 
qualificació de “no apte de fase inicial”.  
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