Estructura i àmbit d’actuació de les
Comissions d’Avaluació Curricular
(CAC)

(Proposta aprovada en reunió de la Comissió Permanent el 7 d’abril de 2017 per a portar a la
Junta d’Escola de l’EEBE)
(Aprovada en reunió de la Junta d’Escola el 28 d’abril de 2017)

Barcelona, 30 de març de 2017
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Comissions d’Avaluació Curricular (CAC)

El sistema d’avaluació de la UPC distingeix entre tres formes d’organització del coneixement,
cadascuna de les quals s’avalua segons mecanismes específics que es descriuen en els apartats
següents:
[a] Les assignatures obligatòries i optatives programades en el pla d’estudis.
[b] Els blocs curriculars formats per conjunts d’assignatures amb objectius formatius comuns.
Les assignatures d’un bloc curricular s’avaluen de forma global en un procediment que
s’anomena avaluació curricular.
[c] Les activitats acadèmiques addicionals que realitza l’estudiantat i que li són reconegudes
acadèmicament.
Queden definits els blocs curriculars següents:
• Fase Inicial (Primer Bloc Curricular) que comprèn totes les assignatures obligatòries del
primer i segon quadrimestres.
• Segon Bloc Curricular que comprèn totes les assignatures obligatòries del tercer, quart,
cinquè, sisè i setè quadrimestres.
• Tercer Bloc Curricular que comprèn totes les assignatures optatives.
• Bloc Curricular Treball de Fi de Grau.
L’estudiantat serà avaluat curricularment un cop hagi cursat totes les assignatures que
componguin el bloc curricular. Les avaluacions curriculars seran realitzades per les Comissions
d’Avaluació Curricular (CAC) seguint els criteris exposats a la Normativa Acadèmica de l’EEBE.
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Funcions de les Comissions d’Avaluació Curricular

Son funcions de les Comissions d’Avaluacions Curriculars:
[a] Fixar els criteris particulars d'avaluació, que no podran estar en contradicció amb els
criteris generals dictats per la UPC, amb els especificats en els documents dels Plans
d'Estudis, ni amb els especificats a la Normativa Acadèmica de l’EEBE.
[b] Aplicar aquests criteris als alumnes que estiguin en condicions de ser avaluats.
[c] Resoldre els casos de conflicte i les possibles al·legacions presentades per l’estudiantat
davant d’aquestes Comissions.
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Comissió d’Avaluació Curricular de Fase Inicial

La Comissió d’Avaluació Curricular de Fase Inicial és una comissió consultiva, creada per la Junta
d’Escola d’acord amb l’article 6.1 del Reglament d'organització i funcionament del centre, a
proposta del Director. L’àmbit de la CAC de Fase Inicial és portar a termini tot el relacionat amb
l’avaluació dels estudiants que ho requereixen.
La Comissió d'Avaluació Curricular de Fase Inicial estarà formada per:
• El/la Director/a de l'Escola o persona en qui delegui de l’Equip Directiu, qui la presidirà
• El/la Subdirector/a d'Estudis
• El/la Cap de la Unitat d’Estudis de Grau, Màster i Doctorat o persona en qui delegui, que
tindrà veu però sense vot i que exercirà de Secretari/a de la Comissió
• El PDI coordinador de les assignatures de la Fase Inicial (un representant per assignatura)
• Tres representants de l’estudiantat que ja hagin superat la Fase Inicial i que seran
designats per la Delegació d’Estudiants de l’EEBE
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Comissió d’Avaluació Curricular de Fase No Inicial

La Comissió d’Avaluació Curricular de Fase No Inicial és una comissió consultiva, creada per la
Junta d’Escola d’acord amb l’article 6.1 del Reglament d'organització i funcionament del centre,
a proposta del Director. L’àmbit de la CAC de Fase No Inicial és portar a termini tot el relacionat
amb l’avaluació dels estudiants que ho requereixen.
La Comissió d'Avaluació Curricular de Fase No Inicial estarà formada per:
• El/la Director/a de l'Escola o persona en qui delegui de l’Equip Directiu, qui la presidirà.
• El/la Subdirector/a d'Estudis.
• El/la Cap de la Unitat d’Estudis de Grau, Màster i Doctorat o persona en qui delegui, que
tindrà veu però sense vot i que exercirà de Secretari/a de la Comissió
• Els/les coordinadors/res de les titulacions de Grau de l’EEBE.
• Tres representants de l’estudiantat que ja hagin superat la Fase Inicial i que no se’ls avaluï
en la mateixa convocatòria. Seran designats per la Delegació d’Estudiants de l’EEBE.
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Mandat i Renovació de la CAC

Les Comissions d'Avaluació Curricular són nomenades per l’Òrgan de Govern competent del
Centre, i els seus membres (excepte el/la Director/a, el/la Subdirector/a d'Estudis i el/la Cap de
la Unitat d’Estudis de Grau, Màster i Doctorat, que són membres nats) es renoven quan es renovi
la Junta d’Escola, tret de l’estudiantat que es renovarà anualment.
La Comissió d’Avaluació Curricular es reuneix 2 cops l'any.
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Funcionament

S’aplicarà el règim de funcionament dels òrgans col·legiats previst a l’Article 6, l’Article 7, l’Article
8 i l’Article 9 del reglament d’organització i funcionament de l’EEBE, llevat que s’indiqui una altra
cosa.
El/la President/a de la Comissió pot invitar a les sessions a les persones que consideri oportunes
(amb veu però sense vot) segons el tema que es tracti a la sessió.
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