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Proposta de modificació de la normativa acadèmica 
Aprovat pel Ple del CdE el dia 21 de maig de 2012 

 

 

ANTECEDENTS: 

 

 La situació de crisi econòmica actual provoca que molts estudiants, i les seves 

famílies, vegin disminuït els seu poder adquisitiu. 

 El RD 14/2012 permet un augment dels preus de matrícula i sobretot dels 

costos en repetir una assignatura. Costos que poden arribar fins a un 100% del 

cost real. 

 A la UPC no existeixen recuperacions i segones convocatòries, excepte en 

casos excepcionals. Mentre que en la majoria d’altres universitats sí que n’hi 

ha. Això crea un important greuge comparatiu. 

 L’excessiu nombre de no aprovats que hi ha a la UPC no és habitual al sistema 

universitari, i caldria revisar-ne les causes i buscar solucions. 

 La UPC s’ha vist incapaç de disminuir de forma significativa i ràpida l’excessiu 

nombre de suspesos, sobretot en les assignatures “tap”. 

 L’esborrany del Reial Decret de beques indiquen que per tenir dret a beca als 

màsters caldrà haver tret una nota mínima de 6,5 o 7 als estudis de grau. 

 L’enduriment dels requisits acadèmics per tenir dret a beca deixarà centenars 

d’actuals becaris que són estudiants de la UPC sense beca pel curs següent. 

 Una primera estimació fa pensar que 1/5 part dels actuals becaris que estudien 

a la UPC l’any vinent perdran la beca (per tenir un rendiment acadèmic inferior 

al 65%). 

 El Consell de l’Estudiantat, el Claustre i el Consell de Govern de la UPC, així 

com el CEUCAT, els rectors i els defensors universitaris s’han posicionat en 

contra dels injustos i desproporcionats augments de preus que es plantegen al 

RD14/2012. 
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MOTIVACIÓ: 

En vista de l’esmentat a l’apartat anterior, és esperable que molts estudiants de la 
UPC davant la por de pagar enormes recàrrecs, optin per matricular menys crèdits. Ja 
que és patent que la UPC té un índex de suspesos molt més elevat que a la resta 
d’universitats.  

Tot plegat durà a una disminució de la matrícula, i allargament de la durada dels 
estudis. Fins i tot farà augmentar la taxa d’abandonament davant la impossibilitat de 
pagament. Això provocarà uns enormes perjudicis no només per la UPC sinó sobretot 
per l’estudiant. 

L’augment de les taxes d’abandonament i durada de la matrícula també perjudicaran a 
la UPC en els rànkings. 

A més, la injusta tradició de la UPC de valorar amb puntuacions molt baixes, conviure 
amb baixos rendiments acadèmics i tenir un elevat nombre d’assignatures “tap” farà 
que les mesures del RD14/2012 i del proper Reial Decret de beques tinguin un 
impacte negatiu molt més important entre els alumnes de la UPC que a la resta 
d’universitats. 

 

PROPOSTES: 

 

A. Reavaluació 

 

Per tal de permetre a l’estudiantat recuperar un mal resultat dels actes d’avaluació 
efectuats durant un quadrimestre acadèmic, es proposa afegir a la normativa 
acadèmica el següent article: 

Article XX. Reavaluació 

1. En els casos d’avaluació continuada, després de la publicació de les notes dels 
actes d’avaluació i del procés de revisió, els estudiants tenen dret a una 
reavaluació per aprovar allò que hagin suspès. 

Una mesura molt similar és aplicada actualment en diverses facultats de la UB 

 

B. Redistribució de notes 

 

Per tal d’erradicar el mal costum del PDI de la UPC de puntuar als estudiants amb 
notes molt baixes, amb el perjudici en la competitivitat de l’estudiantat de la UPC per 
aconseguir beques, admissions en màsters, etc. es proposa afegir el següent article a 
la normativa acadèmica. 
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Article XX. Redistribució de notes 

1. Finalitzades les activitats d’avaluació i reavaluació d’una assignatura, en la data 
fixada de tancament de processos d’avaluació fixada pel centre docent, el 
professorat responsable d’un grup-assignatura ha de publicar les qualificacions.  

2. Després de la publicació de les qualificacions finals es farà un estudi de les 
notes de cada assignatura i es procedirà a la redistribució de notes.  

3. Les dates del període de la redistribució de notes les fixa el centre docent, i no 
seran posteriors a l’inici del següent quadrimestre acadèmic. 

4. El contingut, procediment i criteris de l’activitat de redistribució de notes serà 
aprovat pel Consell de Govern, i inclourà els mecanismes tècnics (que no 
requeriran la intervenció de PDI ni estudiantat) adients per tal que es garanteixi 
que com a mínim els següents percentatges d’estudiants (calculats sobre el 
total d’aprovats) obtinguin un nota igual o superior a la indicada. 

Percentatge d’estudiants Qualificació Nota superior a: 

1% Matrícula d’Honor 10 

10% Excel·lent 9 

35% Notable 8 

65% Bé 7 

90% Satisfactori 6 

100% Suficient 5 

Aquesta taula s’ha construït a partir de les dades publicades com a referència a 
l’expedient acadèmic ECTS de la e-secretaria de la UPC, i elaboració pròpia del CdE. 

 

En algunes escoles de la UPC ja s’aplica una mesura similar. 

C. Dret a desmatriculació per resultats 

 

Les assignatures conegudes com a “assignatures tap”, aquelles que tenen un 
rendiment acadèmic extraordinàriament baix, són un problema per la universitat i no 
són en absolut responsabilitat única de l’estudiantat. A les memòries del verifica dels 
nous estudis, la universitat s’ha compromès a assolir uns determinats rendiments 
acadèmics. 

Per tal d’eliminar l’existència d’assignatures TAP, i entenent que la universitat dóna un 
mal servei quan no compleix amb els estàndards de qualitat als que s’ha compromès, 
es proposa afegir el següent article a la normativa acadèmica: 
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Article XX. Dret a desmatriculació per resultats 

1. Els estudiants matriculats en aquelles assignatures que obtinguin un rendiment 
acadèmic inferior en més d’un 10% al rendiment fixat al pla d’estudis (aquí 
anomenat llindar de rendiment) tindran dret a desmatricular aquella assignatura 
segons el procediment que fixi el Consell de Govern. En tot cas aquest  llindar 
de rendiment no serà mai inferior al 70% (que suspengui un 30% dels 
estudiants). 

2. En aquells estudis que no tinguin un compromís de rendiment acadèmic fixat al 
pla d’estudis, s’utilitzarà com a llindar un rendiment del 70% (que suspengui un 
30% dels estudiants). 

3. La desmatriculació d’aquestes assignatures suposarà a tots els efectes que 
l’estudiant no ha cursat l’assignatura i per tant no computarà: 

a. Pel càlcul del nombre de convocatòries que ha necessitat per aprovar 
l‘assignatura 

b. Per tot allò referent a les normatives de permanència 

c. Pel càlcul del preu dels crèdits del següent cop que l’estudiant matriculi 
l’assignatura 

4. La desmatriculació per resultats dóna dret a la matrícula gratuïta de 
l’assignatura en qüestió al següent període acadèmic. 

 

En algunes facultats de la UB ja s’aplica la desmatriculació amb matrícula gratuïta a la 
següent convocatòria per petició de l’estudiantat a final de curs. 

 

D. Segona convocatòria 

 

Per tal d’evitar un greuge comparatiu amb la resta d’universitats catalanes i de l’Estat, 

es proposa la introducció de la segona convocatòria 

Article XX. Sistema d’avaluació i nombre de convocatòries 

1. El sistema d’avaluació de cada assignatura és el fixat per la guia docent 
d’aquesta, que ha d’ésser pública i conèixer-se abans del període de 
matriculació. 

2. La matrícula en una assignatura donarà dret a dues convocatòries: 

a. 1a convocatòria: avaluació basada en l’aprenentatge continuat 

b. 2a convocatòria: avaluació per examen global de l’assignatura 
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El Consell de Govern de la UB està començant a tramitar la 2a convocatòria pel curs 

vinent, i ja existeix en moltes universitat de l’Estat. 

 

E. Supressió de restriccions de matrícula 

 

L’augment dels preus públic i la restricció per l’accés a beques pot portar a estudiants 

a compatibilitzar estudis i treball o bé a matricular només el nombre d’assignatures que 

pugui pagar. Per aquest motiu es proposa: 

Article XX. Llibertat de matrícula 

1. Passat el primer curs de fase inicial, l’estudiantat és lliure de matricular el 
nombre de crèdits que consideri adients a cada curs sense superar els XXX 
crèdits. Per tant, no s’exigeix una matrícula mínima. 

2. Passada la fase inicial, l’estudiantat podrà matricular qualsevol assignatura dins 
d'un interval de 4 quadrimestres consecutius del pla d’estudis, respectant els 
prerequisits i correquisits, però sense cap altra restricció.  

 

 

Totes cinc mesures serien d’aplicació pel vigent curs 
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ANNEX: Exemples d’aplicació de les modificacions de la normativa 

 

A continuació s’adjunten alguns exemples d’aplicació de les propostes anteriors a les 
normatives dels centres. 

 

Sistema d’avaluació dels títols antics: 

Els estudiants que cursin aquestes titulacions tindran tots la opció de fer un examen 
global de recuperació. Aquest examen es farà com a mínim 5 dies lectius després de 
saber-ne la nota final de l’assignatura, i abans de l’inici del següent quadrimestre.  

En el cas de les assignatures que l’avaluació sigui mitjançant treballs o pràctiques, 
l’estudiant suspès gaudiria d’un mínim de 7 dies naturals per tal de refer el treball/ 
pràctica i tornar-lo a presentar.  

 

Sistema d’avaluació continuada: 

En el cas de l’avaluació continuada, es podrien fer dues proves de recuperació. Una 
en haver superat el 50% de les activitats avaluadores, i una altra en saber la nota final. 
Cal tenir el 80% de les activitats d’avaluació realitzades o amb justificació d’absència 
per poder optar als exàmens de recuperació. 

Cada una d’aquestes proves extra podria tindria un valor del 25% de la nota de 
l’assignatura. És a dir: 50% avaluació continuada + 50% avaluacions de recuperació ( 
25% reavaluació parcial +25% reavaluació final). 

En el cas de les assignatures que l’avaluació sigui mitjançant treballs o pràctiques, 
l’estudiant suspès gaudiria d’un mínim de 7 dies naturals per tal de refer el treball/ 
pràctica i tornar-lo a presentar.  


