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Normativa de Permanència de l’EPSEB 

Estudis de Grau 

2.1 Fase Inicial  

Tots els plans d’estudi de la UPC conduents a l’obtenció d’un títol oficial de grau o a una doble 

titulació tenen definida una fase inicial que correspon als crèdits del 1r any acadèmic. 

L’estudiant ha de superar un mínim de crèdits d’aquesta fase que ha d’establir el centre per a 

aquell pla d’estudis, aquest mínim està comprés entre 42 i 72 ECTS de la fase inicial. 

Amb caràcter general, l’estudiant que es matricula en uns estudis conduents a l'obtenció d'un 

títol de grau o a una doble titulació ha de cursar i superar un mínim de 12 crèdits ECTS en el seu 

primer any acadèmic d'aquests estudis a la UPC, amb independència de les matrícules 

formalitzades. 

L’estudiant pot sol·licitar al centre docent el tancament de l’expedient per abandonament dels 

estudis. 

Els estudiants i les estudiants que s’incorporen a uns estudis havent cursat anteriorment altres 

estudis universitaris requereixen una consideració especial. Quan, en aplicació de les normes de 

matrícula establertes, un estudiant o una estudiant no es pugui matricular durant el seu primer 

any acadèmic de 12 crèdits ECTS, ha de superar tots els crèdits de què s’hagi pogut matricular. 

Amb independència de la superació dels 12 crèdits, l'estudiant ha de superar 42 crèdits ECTS 

de la fase inicial. 

 Estudiants que cursen els seus estudis a temps complet: han de superar el mínim 

establert de la fase inicial del seu pla d’estudis en un termini màxim de 2 anys acadèmics. 

 Estudiants que cursen els seus estudis a temps parcial: han de superar el mínim 

establert de la fase inicial del seu pla d’estudis en un termini màxim de 4 anys acadèmics. 

En qualsevol de les dues modalitats, temps complet o temps parcial, el còmput de temps per a 

la superació del mínim de crèdits establert de la fase inicial es fa amb independència de les 

matrícules formalitzades. 

En cas de no superar el mínim de crèdits de la fase inicial en el termini establert, o si l’expedient 

està tancat per abandonament, l'estudiant no pot continuar els mateixos estudis en el centre on 

els ha iniciat, ni pot començar cap altre estudi dels que s’imparteixen al centre que tingui definida 

una fase inicial comuna amb l’estudi del qual ha estat exclosa o exclòs. 

L’estudiant que vol reiniciar els estudis dels quals ha estat exclòs o exclosa pot fer-ho al cap d’un 

any des del moment de la desvinculació si hi torna a tenir una plaça assignada per la via de 

preinscripció o d’acord amb les normes d’accés. 

Es delega al director o directora del centre la competència de resolució de sol·licituds vinculades 

a la permanència. 
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2.2 Fase No Inicial 

Els estudiants i les estudiants que, durant dos quadrimestres consecutius, obtinguin un 

paràmetre de rendiment inferior a 0,5 rebran una orientació del seu tutor o tutora entorn a les 

assignatures a cursar, el nombre màxim de crèdits a matricular i qualsevol altre aspecte 

relacionat amb els seus estudis per tal de fer un seguiment oportú dels seus resultats acadèmics 

durant dos quadrimestres. Aquesta orientació de matrícula serà vinculant en el procés de 

matriculació de l’estudiant que estigui en aquesta situació i durarà fins que l’estudiant obtingui 

dos paràmetres de rendiment superior a 0,5. 

Amb independència d’això, els estudiants i les estudiants amb un rendiment inferior a 0,3 en els 

tres últims períodes lectius matriculats seran desvinculats automàticament. 

El centre podrà, en casos degudament justificats, no tenir en compte el paràmetre de rendiment 

d’un determinat període lectiu a efectes d’aplicació d’aquesta normativa. 

Aquestes mesures no s’aplicaran quan als estudiants i a les estudiants només els manqui per 

acabar els seus estudis un nombre de crèdits d’assignatures obligatòries i optatives inferior o 

igual a 30 (no es té en compte els crèdits corresponents al TFG per aquest còmput). 

Si el director o directora resol la desvinculació dels estudis de l’estudiant, aquesta resolució és 

per un període màxim d’un any. Així mateix, l’estudiant exclosa o l’estudiant exclòs dels seus 

estudis en aplicació d’aquest apartat pot reiniciar-los un cop transcorregut el període de 

desvinculació, amb l’autorització prèvia del centre. 

Estudis de Màster 

L’estudiant que inicia uns estudis conduents a l’obtenció d’un títol de màster ha de superar el seu 

primer any acadèmic un mínim de 15 ECTS, amb independència de les matrícules formalitzades, 

en cas contrari no podrà continuar els mateixos estudis en el centre assignat. 

L’estudiant pot sol·licitar al centre docent el tancament de l’expedient per abandonament dels 

estudis.  

En cas que no es superin els 15 ECTS mínims de primer any o que l’expedient estigui tancat per 

abandonament, l’estudiant no pot continuar els mateixos estudis en el centre on els ha iniciat. 

L’estudiant exclòs d’uns estudis de màster universitari pot tornar a aquests estudis, un cop 

transcorregut un any des del moment de la desvinculació, si hi torna a tenir una plaça assignada. 

En finalitzar cada període lectiu es calcula el paràmetre de rendiment acadèmic de cada 

estudiant. Aquest paràmetre és el quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits 

matriculats, excloent d’aquest còmput els crèdits convalidats, adaptats i reconeguts. 

En funció d’aquest paràmetre, el tutor o tutora fa el seguiment del progrés dels estudiants i les 

estudiants i acorda amb ells i elles les mesures acadèmiques que s’han d’aplicar quan el 

paràmetre sigui inferior a 0,5. 
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