
 

Comunicació dels acords de la Junta d’Escola de l’EPSEB 
 
 
Sessió ordinària del 13 de juny de 2012 
Núm. Sessió: 121 
 
 
Acords 
 
1.- Es ratifiquen, per consens els acords de la Comissió Docent del dia 30/05/2012. 
 

• S’aprova, per consens, el calendari lectiu  per al curs 2012-13. (Document 1) 
 

• S’aprova, per consens, la modificació de la Normativa d’Avaluació del Centre pels 
Estudis de Grau.(Document 2) 

 
• S’aprova, per consens, la nova redacció del text referent a l’assoliment de la 

Competència Genèrica en tercera llengua que apareix a la web de l’EPSEB, en base 
a la Normativa Acadèmica d’Estudis de Grau (NAEG) de la UPC.  (Document 3) 

 
• S’acorden uns criteris acadèmics, a partir dels quals es repartiran els  punts de 

l’encàrrec complementari de docència, que el Vicerector de Personal Acadèmic 
atorgarà a cada Departament: 

 
- Es reforçaran en primer lloc les assignatures troncals obligatòries. 
 
- Es tindrà en compte aquelles assignatures que històricament comporten una major 
dificultat per als estudiants. 
 
- Es tindrà en compte aquelles assignatures en que la realització de pràctiques es del 
tot necessari, per a complementar la part teòrica. 
 
- Caldrà també valorar assignatures de caràcter estratègic per a l’EPSEB 

 
- Amb aquests criteris, els caps d’estudi elaboraran una llista d’assignatures 
preferents. 

 
 

• S’acorda realitzar una consulta al Vicerectorat corresponent i a la resta d’Escoles de 
la UPC, per veure quins criteris s’adopten respecte al reconeixement dels 30 crèdits 
dels Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) 

 
• S’aprova, per consens, que a partir del curs 2012-13, es realitzin 5 convocatòries de 

PFC, TFG i TFM, tres en el quadrimestre de tardor i dos en el quadrimestre de 
primavera. 

 
 
2.- Es ratifica l’acord de la Comissió permanent del dia 16/05/2012 i s’aprova, per 
consens, el pressupost per a l’any 2012. 
 
 
3.- S’aprova , per majoria simple, ajornar fins el dia 16 de juliol el procés de tancament 
de les actes de les qualificacions dels estudis de Grau al sistema PRISMA. 
 
 
Barcelona, 13 de juny de 2012 


	Comunicació dels acords de la Junta d’Escola de l’EPSEB

