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Normativa d’Avaluació Curricular 

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 

A) Estudis iniciats abans del curs 2015-2016 1Q 

1. Fase Inicial  

Es considerarà que han superat la fase inicial aquells estudiants i aquelles estudiants que compleixin 

un dels criteris següents: 

 Haver aprovat totes les assignatures de la fase inicial. 

 Haver aprovat totes les assignatures de la fase inicial, excepte com a molt dues assignatures 

amb qualificació de SUSPENS (entre 4 i 4,9 – màxim 12 crèdits) que passaran a APROVAT (5), 

sempre que la nota mitjana ponderada sigui major o igual a 5. 

 En qualsevol cas, no es podran superar per avaluació curricular dues assignatures de la mateixa 

branca (fila). Aquestes són: 

Fila Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 

1 Càlcul – Àlgebra – Mètodes Matemàtics 

2 Mecànica – Electromagnetisme i Òptica 

Sense perjudici de l’actuació d’ofici que pugui correspondre, els estudiants i les estudiants que 

considerin que en el seu cas s’han donat circumstàncies especials, podran fer arribar a la Comissió 

d’Avaluació de la Fase Inicial, abans de la reunió, un informe amb les al·legacions pertinents. A aquest 

efecte, les dates d’actuació de la Comissió esmentada seran publicades amb l’antelació suficient. 

La Comissió d’Avaluació de la Fase Inicial pot declarar APTE un estudiant o una estudiant que no 

satisfaci les condicions expressades anteriorment, a partir de les consideracions motivades que estimi 

pertinents, que es consignaran a l’acta de la sessió. En qualsevol cas, per a tots els estudiants i les 

estudiants que es declarin APTES, la valoració definitiva de totes les assignatures del bloc ha de ser 

excel·lent/matrícula d’honor, notable o aprovat. 

2. Fase No Inicial  

Per superar el bloc curricular s’han de complir un dels criteris següents: 

 Haver aprovat totes les assignatures del bloc curricular de Fase no inicial. 

 Haver aprovat totes les assignatures del bloc curricular de Fase no inicial, excepte les 

assignatures amb qualificació de SUSPENS (entre 4 i 4,9) que passa a APROVAT (5) sempre 

que el total d’assignatures superades per avaluació curricular no superi els 18 crèdits (comptant 

amb les de la Fase Inicial) i que la nota mitjana ponderada sigui major o igual a 5. 

 En qualsevol cas no es podran superar per avaluació curricular dues o més assignatures situades 

a la mateixa branca (fila) de la taula següent: 

Fila Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica 

1 Informàtica – Bases de Dades per a SIG 

2 
Instruments i Mètodes Topogràfics – Disseny, Observació i Ajust de Xarxes – Topografia 
Aplicada a l’Enginyeria Civil 
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Fila Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica (continuació) 

3 Sistemes d’Informació Geogràfica – Geoinformació i Cartografia – Cartografia Digital 

4 Teledetecció – Tractament Digital d’Imatges – Fotogrametria Digital 

5 Cadastre – Urbanisme i Ordenació del Territori 

6 
Geofísica – Geodèsia Física – Cartografia Matemàtica– Sistemes de Posicionament Global 
per Satèl·lit 

7 Tractament de Dades 3D – Projectes Geomàtics 

8 Càlcul – Àlgebra – Mètodes Matemàtics – Ajust d’Observacions en Geomàtica 

Sense perjudici de l’actuació d’ofici que pugui correspondre, els estudiants i les estudiants que 

considerin que en el seu cas s’han donat circumstàncies especials, podran fer arribar a la Comissió 

d’Avaluació de la Fase No Inicial, abans de la reunió, un informe amb les al·legacions pertinents. A 

aquest efecte, les dates d’actuació de la Comissió esmentada seran publicades amb l’antelació 

suficient. 

La Comissió d’Avaluació de la Fase No Inicial pot declarar que un estudiant o una estudiant ha superat 

el bloc curricular encara que no satisfaci les condicions expressades anteriorment tenint en compte les 

consideracions motivades que estimi pertinents, que es consignaran a l’acta de la sessió. En qualsevol 

cas, per a tots els estudiants i les estudiants que superin el bloc curricular, la valoració definitiva de 

totes les assignatures del bloc ha de ser excel·lent/matrícula d’honor, notable o aprovat. 

B) Estudis iniciats a partir del curs 2015-2016 1Q 

1. Fase Inicial  

Es considerarà que han superat la fase inicial aquells estudiants i aquelles estudiants que compleixin 

un dels criteris següents: 

 Haver aprovat totes les assignatures de la fase inicial. 

 Haver aprovat totes les assignatures de la fase inicial, excepte una assignatura amb qualificació 

de SUSPENS (entre 4 i 4,9) que passarà a APROVAT (5), sempre que la nota mitjana ponderada 

sigui major o igual a 5. 

Sense perjudici de l’actuació d’ofici que pugui correspondre, els estudiants i les estudiants que 

considerin que en el seu cas s’han donat circumstàncies especials, podran fer arribar a la Comissió 

d’Avaluació de la Fase Inicial, abans de la reunió, un informe amb les al·legacions pertinents. A aquest 

efecte, les dates d’actuació de la Comissió esmentada seran publicades amb l’antelació suficient. 

La Comissió d’Avaluació de la Fase Inicial pot declarar APTE un estudiant o una estudiant que no 

satisfaci les condicions expressades anteriorment, a partir de les consideracions motivades que estimi 

pertinents, que es consignaran a l’acta de la sessió. En qualsevol cas, per a tots els estudiants i les 

estudiants que es declarin APTES, la valoració definitiva de totes les assignatures del bloc ha de ser 

excel·lent/matrícula d’honor, notable o aprovat. 

2. Fase No Inicial  

Per superar el bloc curricular s’han d’haver aprovat totes les assignatures del bloc curricular de Fase 

no inicial. 

Sense perjudici de l’actuació d’ofici que pugui correspondre, els estudiants i les estudiants que 

considerin que en el seu cas s’han donat circumstàncies especials, podran fer arribar a la Comissió 
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d’Avaluació de la Fase No Inicial, abans de la reunió, un informe amb les al·legacions pertinents. A 

aquest efecte, les dates d’actuació de la Comissió esmentada seran publicades amb l’antelació 

suficient. 

La Comissió d’Avaluació de la Fase No Inicial pot declarar que un estudiant o una estudiant ha superat 

el bloc curricular encara que no satisfaci les condicions expressades anteriorment tenint en compte les 

consideracions motivades que estimi pertinents, que es consignaran a l’acta de la sessió. En qualsevol 

cas, per a tots els estudiants i les estudiants que superin el bloc curricular, la valoració definitiva de 

totes les assignatures del bloc ha de ser excel·lent/matrícula d’honor, notable o aprovat. 

Document aprovat per la Comissió Acadèmica de data 30 de juny de 2022 

Document ratificat per la Junta d’Escola de data 26 de juliol de 2022 


