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Canvis a la Normativa acadèmica dels estudis de grau de l’Escola de Camins, d’acord amb 
 

A) Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC – Acord Consell de Govern 26.05.2016 
B) Proposta de la Direcció de l’Escola de Camins 
C) Proposta conjunta de la DAEC i la Direcció de l’Escola de Camins 

 
 
A) Normativa acadèmica UPC  
Acord Consell Govern 26.05.2016 

Normativa acadèmica dels estudis de grau de l’Escola de Camins 2016/2017 
Apartat  Regulació   Procediment 

 
MATRÍCULA 
 
Apartat 2.7. 
 
Modificacions de la matrícula 
Nova regulació de modificacions de 
matrícula 
Nou termini per admetre sol·licituds de 
variació de la matrícula que resol el 
director. 
Les variacions de matrícula sol·licitades 
dins d’aquest termini i acceptades pel 
centre implicaran l’expedició d’una nova 
liquidació econòmica. 
Els canvis en la matrícula fora d’aquest 
termini tenen caràcter excepcional i han de 
ser plenament justificats i es consideren una 
modificació de matrícula a efectes 
d’aplicació del preu públic corresponent. 
Termini sol·licitud variació matrícula: 
15.09.2016 

 
2.2.6. 

 
Modificacions de matrícula 
L’apartat 2.7 “Modificacions de la matrícula” de la 
NAEGM-UPC, regula els casos en què l’estudiant 
pot  variar i modificar la seva matrícula o sol·licitar la 
baixa acadèmica d’assignatures. 
 
Els estudiants poden presentar a través d’e-
Secretaria les seves sol·licituds en els períodes 
fixats a l’annex 1 d’aquesta Normativa. 
 
L’estudiant ha de lliurar a la Unitat de Suport a la 
Gestió dels Estudis de Grau i Màster de l’Escola la 
documentació acreditativa de les causes que al·lega 
per sol·licitar la variació o modificació de matrícula o 
la baixa acadèmica d’assignatures en els períodes 
fixats a l’annex 1 d’aquesta Normativa. 
 
El procediment per realitzar aquests tràmits es 
publica en l’apartat del web de l’Escola: 

 
Calendari tràmits acadèmics 
2016/2017 
 
Procediments a l’apartat de 
tràmits acadèmics del Web 
https://www.camins.upc.edu/estudis/tramits-
academics 



NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE GRAU DE L’ESCOLA DE CAMINS 
Junta d’Escola 21/06/2016 
 

2 
 

https://www.camins.upc.edu/estudis/tramits-
academics/tramits-academics-de-matricula/tramits-
academics-de-matricula 
  
Les sol·licituds presentades fora de termini es 
resoldran desfavorablement. 

 
AVALUACIÓ 
 
D’acord amb l’apartat 3.1.2. Drets i 
obligacions dels estudiants en el procés 
d’avaluació i 3.1.3. Criteris d’avaluació i 
mètode de qualificació de les assignatures, 
quant a avaluació per motius 
excepcionals i reavaluació 

 
4.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.5. 

 
Criteris d’avaluació i mètode de qualificació de 
les assignatures 
S’elimina  
Així mateix, aquells estudiants que realitzin una 
avaluació extraordinària, d'acord amb l'apartat 4.1.5 
d'aquesta normativa, no podran presentar-se a la 
prova de reavaluació per a aquest acte d'avaluació 
específic, sense perjudici de realitzar la reavaluació 
per a aquells actes d'avaluació de l'assignatura 
prèviament suspesos. 

Avaluacions extraordinàries  
Les avaluacions extraordinàries estan previstes per 
a aquells estudiants que per causa de força major 
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les 
proves d'avaluació continuada. Aquestes proves 
hauran d'estar autoritzades pel cap d’estudis 
corresponent, a petició del professor responsable de 
l'assignatura, i es realitzaran dins del període lectiu 
corresponent. 
S’elimina   
Les proves d’avaluació extraordinària es realitzaran 
en la mateixa data que les proves de reavaluació. 
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B) Proposta de la Direcció de 
l’Escola de Camins 

Normativa acadèmica dels estudis de grau de l’Escola de Camins 2016/2017 
Apartat  Regulació   Procediment 

 
LÍNIA EN ANGLÈS - GEC 
 
Al curs 2016-2017 s’inicia una línia en 
anglès als estudis del Grau en 
Enginyeria Civil 

Nou ! Requisits d’accés per als estudiants no nous 

Tenir un nivell B2.2 d'anglès i aportar la certificació 
en el moment de fer la sol·licitud o al llarg del curs 
acadèmic 2016-2017. 

Criteris de selecció  

La selecció es farà entre els estudiants que hagin 
sol·licitat aquesta línia i per ordre de paràmetre de 
rendiment ponderat per crèdits (segons figura a 
l'expedient acadèmic de l'estudiant). 

Requisits d’accés per als estudiants de nou 
ingrés 

Tenir una nota d’accés igual o superior a 9,5 i 
acreditar el nivell  B2.2 d'anglès, aportant la 
certificació o la nota de la prova de llengua anglesa 
de les PAU 2016, si la qualificació està entre 8 i 10, 
en el moment de la matrícula.  

 
Procediment de sol·licitud i 
terminis a l’apartat d’estudis 
del Web 
https://www.camins.upc.edu/estudis/graus/gec-
angles 

 
TREBALL FINAL D’ESTUDIS (TFE) 
 
Document o annex de plànols 
 
En el cas que el Treball Final d'Estudis 
sigui de la modalitat Projecte Constructiu, 

   
Procediment a l’apartat del 
TFE al web de l’Escola 
https://www.camins.upc.edu/estudis/treball-
final-destudis-1/presentacio-i-defensa 



NORMATIVA ACADÈMICA DELS ESTUDIS DE GRAU DE L’ESCOLA DE CAMINS 
Junta d’Escola 21/06/2016 
 

4 
 

Projecte Bàsic o qualsevol treball que 
inclogui un document o annex de plànols, 
els estudiants hauran de lliurar al president 
del Tribunal el dia de la defensa una còpia 
en paper dels Plànols del treball. L'escala i 
el format dels plànols (a escollir entre els 
estàndards DIN A0-A4) són lliures, però 
han de permetre visualitzar correctament 
els elements que els composen i els seus 
detalls. 
 
 
ACTIVITAT GENÈRICA - Reconeixement d’activitats universitàries 
 
Nom nou 
 
Cursos, seminaris o workshops realitzats a 
l'Escola o en altres institucions afins, 
considerats d’interès per l'Escola de 
Camins. 
 
Non anterior 
 
Seminaris i workshops organitzats per 
càtedres empresa o universitats partners 
d'interès per l'ETSECCP 
 

 
Annex 2 

 
Activitats universitàries culturals, esportives, de 
representació estudiantil, solidàries i de cooperació 
específiques de l’Escola de Camins 

 
Procediments a l’apartat de 
tràmits acadèmics del Web 
https://www.camins.upc.edu/estudis/tramits-
academics 

C) Proposta conjunta de la DAEC i la 
Direcció de l’Escola de Camins  

Normativa acadèmica dels estudis de grau de l’Escola de Camins 2016/2017 
Apartat  Regulació   Procediment 

 
MATRÍCULA EN PROGRAMES DE MOBILITAT 
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S’elimina 
Els estudiants no poden cursar, en el marc 
d’un programa de mobilitat, assignatures 
que prèviament hagin matriculat. 
 

2.2.5. Nou redactat 
 
Matrícula en programes de mobilitat 
Els estudiants admesos en un programa de mobilitat 
han de formalitzar la matrícula a l’Escola, abans 
d’iniciar l’intercanvi, en el període de matrícula dels 
estudis de grau de l’Escola que es fixen a l’annex 1 
d’aquesta Normativa. 
 
Com a norma general, els estudiants de mobilitat no 
poden matricular assignatures que hagin de ser 
avaluades a l’Escola en el mateix període en el que 
es realitza l’estada de mobilitat. 
 

 
AVALUACIÓ 
 
Composició de la comissió d’avaluació 
curricular BCFI 
 
S’afegeix 
 
• El delegat del Centre amb veu i sense 

vot o la persona en qui delegui, en cas 
de ser susceptible de ser avaluat 
curricularment. 

 
 
 
 
 
 

4.2.3. Comissió d’avaluació curricular 
La Comissió d’Avaluació Curricular és l’òrgan 
responsable de determinar el resultat de l’avaluació 
curricular per a cadascun dels blocs curriculars 
definits a l'apartat 4.2.1 d'aquesta Normativa. 
 
Per a cada bloc curricular es constitueix una 
Comissió d’Avaluació Curricular  
constituïda per: 
 
Bloc curricular de la fase inicial (BCFI) 
• El president; que és el subdirector cap d’estudis 

del grau o persona en qui aquest delegui.  
• Els professors responsables de cadascuna de 

les assignatures del bloc.   
• Un representant dels estudiants que hagi superat 

la fase inicial amb veu i sense vot. 
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Composició de la comissió d’avaluació 
curricular BCFNI 
 
S’afegeix 
 
• Un representant dels estudiants que no 

sigui susceptible de ser avaluat 
curricularment amb veu i sense vot. 
 

• El delegat del Centre amb veu i sense 
vot o la persona en qui delegui, en cas 
de ser susceptible de ser avaluat 
curricularment. 

 
 
 

• El delegat del Centre amb veu i sense vot o la 
persona en qui delegui, en cas de ser susceptible 
de ser avaluat curricularment. 

 
Bloc curricular de la fase no inicial (BCFNI) 
• El president; que serà el subdirector cap d’estudis 

del grau o persona en qui aquest delegui. 
• Els professors responsables de cadascuna de les 

assignatures de 2n, 3r i 4rt curs.   
• Un representant dels estudiants que no sigui 

susceptible de ser avaluat curricularment amb 
veu i sense vot. 

• El delegat del Centre amb veu i sense vot o la 
persona en qui delegui, en cas de ser susceptible 
de ser avaluat curricularment. 

 
Les comissions d’avaluació curricular avaluen en el 
seu conjunt les qualificacions 
obtingudes per l’estudiant i fixen les qualificacions 
definitives.  
 
En la comissió d’avaluació curricular es 
determinaran les mesures acadèmiques que s’han 
d’aplicar a aquells estudiants amb el paràmetre de 
resultats acadèmics inferior a 0,5 en el darrer 
període lectiu matriculat.  
 
Així mateix, la comissió d’avaluació curricular pot 
proposar elevar al director una sol·licitud justificada 
per a la no desvinculació automàtica d’aquells 
estudiants amb un paràmetre de resultats acadèmics 
inferior a 0,3 en el dos últims períodes lectius 
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matriculats, en aquells casos justificats 
convenientment per tal que l’elevi al rector. 
 
Les decisions de les comissions d’avaluació 
curricular es prenen preferentment per consens. En 
cas de procedir a votació, els acords s'adopten quan 
el nombre de vots favorables supera al nombre de 
desfavorables. En cas d’empat, preval el vot de 
qualitat del president de la comissió. 

 
Revisió dels resultats de l’avaluació 
 
Modificació 
 
D’acord amb l’apartat 3.4.2 de la NAEGM-
UPC, els estudiants han de presentar, per la 
e-Secretaria, una sol·licitud raonada de 
revisió al director, en un termini màxim de 7 
dies naturals des de la data de publicació de 
les qualificacions revisades que són 
objecte de reclamació.  
 

4.4.1. Reclamacions contra resolucions dels 
professors responsables d’assignatura 
 
D’acord amb l’apartat 3.4.2 de la NAEGM-UPC, els 
estudiants han de presentar, per la e-Secretaria, una 
sol·licitud raonada de revisió al director, en un termini 
màxim de 7 dies naturals des de la data de publicació 
de les qualificacions revisades que són objecte de 
reclamació.  
 
Les sol·licituds de revisió d’exàmens són resoltes per 
una Comissió tècnica de revisió d’exàmens, la qual 
donarà audiència al professor responsable de la 
qualificació.  
 
Aquesta comissió està formada pel cap d’estudis de 
la titulació, qui actua com a president, i dos 
professors de l’àrea de coneixement de 
l’assignatura, nomenats pel cap d’estudis. Un dels 
professors actua com a secretari i l’altre professor 
com a vocal.  
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En cas que el professor responsable de 
l’assignatura, l’examen de la qual és objecte de 
revisió, sigui membre de la Comissió tècnica, el 
director de l’Escola designarà un substitut. 
 

TFE – canvi en el tribunal avaluador per 
motiu de consanguinitat 
 
S’afegeix 
 
En cas que un membre del tribunal 
avaluador tingui relació de consanguinitat 
amb l’estudiant que s’avalua del TFG, 
l’estudiant ha de ser avaluat per un altre 
membre. Així mateix i de manera 
extraordinària, l’estudiant pot sol·licitar 
canvis en el tribunal, de manera raonada i 
degudament justificada, al director de 
l’Escola, abans de l’acte d’avaluació i 
d’acord amb els terminis que s’estableixin. 
 

5.9.2.  
 

Tribunal avaluador 
 
Incloure aquest apartat dins del redactat de l’actual 
5.9.2. Tribunal avaluador TFG 

 

 
FORMACIÓ EN EL MARC DE LA MOBILITAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Formació en el marc de la mobilitat 
 
Els estudiants dels estudis de grau poden realitzar 
una estada de mobilitat en el marc dels acords i 
convenis subscrits per l’Escola, amb diferents 
universitats estrangeres. Aquestes estades 
impliquen, un cop finalitzat l’intercanvi, el 
reconeixement acadèmic de les assignatures 
superades i suspeses a la universitat estrangera 
d’acord amb les condicions fixades prèviament. 
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Eliminar 
 
Les sol•licituds s'hauran de presentar i 
acreditar documentalment a partir de 2n 
curs i abans de la sessió del "Mou-te". 
Aquestes sol•licituds seran resoltes per la 
Direcció de l'Escola, atès l’òrgan de 
govern corresponent. 

 
Cada curs l’Escola publica en el web de l’Escola la 
“Guia de mobilitat”, on s’estableix el procediment de 
sol·licitud i assignació de places, el calendari de 
tràmits acadèmics de mobilitat i informació relativa 
als programes d’intercanvi com ara, convocatòries, 
requisits, matrícula, documentació que cal aportar, 
reconeixement acadèmic dels crèdits superats, etc. 
 
Els estudiants hauran de complir, en el moment de 
fer la sol·licitud, els requisits de la universitat de 
destinació d’acord amb la informació que l’Escola 
indiqui en el moment en què es fa pública la 
convocatòria de mobilitat. 
 
Els estudiants del grau en Enginyeria Civil han de 
realitzar una estada de mobilitat de manera 
obligatòria. El nombre mínim de crèdits per superar 
la mobilitat obligatòria és de 18 ECTS d’assignatures 
aprovades o 18 ECTS de pràctiques internacionals 
realitzades.  
 
Els estudiants del grau en Enginyeria Civil que per 
causes degudament justificades no puguin realitzar 
l'estada de mobilitat obligatòria, podran sol·licitar la 
substitució de la mobilitat obligatòria per la 
realització de pràctiques en una empresa amb 
component internacional.  
 
Les sol•licituds s'hauran de presentar i acreditar 
documentalment a partir de 2n curs. Aquestes 
sol•licituds seran resoltes per la Direcció de l'Escola. 
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