
 

RESOLUCIÓ NÚM. AC-011/2022 

FETS I FONAMENTS DE DRET 

Primer.- La Normativa de Permanència de la UPC s’aplica a totes i a tots les i els 
estudiants que es matriculen per cursar estudis oficials conduents a l’obtenció d’un 
títol de grau a la UPC, exceptuant-ne les titulacions conjuntes amb altres universitats, 
que es regeixen pel que s’estableix al conveni corresponent. 

Segon.- Un cop superat el nombre mínim de crèdits exigits de la fase inicial dels 
estudis, en finalitzar cada període lectiu es calcula el paràmetre de resultats acadèmics 
de cada estudiant: quocient dels crèdits superats en un període lectiu sobre el total de 
crèdits matriculats, excloent d’aquest còmput els crèdits convalidats, adaptats i 
reconeguts. S’estableix com a referent comú a tots els plans d’estudis de grau de la 
UPC la desvinculació automàtica dels estudis, excepte casos justificats 
convenientment, a totes i tots les i els estudiants amb un paràmetre de resultats 
acadèmics inferior a 0,3 en els tres últims períodes lectius matriculats, en el cas de 
períodes quadrimestrals. 

Per tot això, 

RESOLC, 

Primer.- Desvincular per un quadrimestre les i els estudiants que s’inclouen en la 
relació que s’acompanya com a annex a la present resolució. 

Segon.- Aquest acte és provisional, i les persones interessades hi poden formular 
al·legacions fins el dia 15 de febrer de 2023. 

Les al·legacions presentades seran resoltes per la Directora del centre en un termini de 
7 dies comptats a partir de la data de finalització del període d’al·legacions. 

La Directora del Centre, 

 

Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra 

“Per delegació del rector” Resolució 1454/2014, de 20 de novembre 

(DOGC núm. 6756, 24/11/2014) 

Barcelona, a 9 de febrer de 2023 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
Estudiants desvinculats per baix rendiment 
Centre: Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona 
Titulació: Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 
Quadrimestre: 2022-1 

Total estudiants: 4 
DNI 
DNI             

46996088 

45932234 

39448070 

46433986           
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