
TRACTAMENT DELS ESTUDIANTS IMPLICATS EN LA MODIFICACIÓ DELS 
PLANS D’ESTUDIS D’EEBE  

   Condicions de context  El proper curs 2016-2017 s’iniciaran tots els estudis prevists de grau i màster a l’EEBE. Dins 
d’aquest conjunt hi són els graus d’Enginyeria Biomèdica, Enginyeria en Energia, Enginyeria 
Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Elèctrica, d’Enginyeria 
Química (que fusiona els itineraris de l’ETSEIB i de l’EUETIB), i el d’Enginyeria de Materials (que 
es trasllada de l’ETSEIB a l’EEBE). 

 Tots els estudis que s’impartiran a l’EEBE han estat modificats, respecte dels actuals, tant de 
l’EUETIB com els de l’ETSEIB , amb l’objectiu d’incidir en les competències específiques dels 
estudiants. 

 Val a dir que les memòries dels estudis al conjunt de la UPC són úniques per a tota la Universitat. 
Un cop feta la modificació per un dels itineraris aquesta modificació aplica per igual als 
itineraris de la resta de centres. 

 Aquestes modificacions que s’han plantejat com a una millora i un repte per aquests estudis 
condicionen notablement la transició comptant que el professorat i els equipaments docents 
estaran instal·lats a l’EEBE a partir del curs 2016-2017. 

    Criteris per a l’adaptació als plans d’estudis modificats (tan estudiants procedents de EUETIB 
com de ETSEIB) 

 El pas del pla d’estudis actual de qualsevol dels centres al pla d’estudis respectiu modificat 
suposa un canvi de menys del 15 % en termes de matèries, tècnicament es denomina 
modificació (en el cas de l’EEBE s’ha d’afegir el canvi de centre). Aquest fet ha estat contrastat 
tant amb l’AQU com amb la DGU abans de procedir a les modificacions. 

 Per tant, els diferents criteris acadèmics i de gestió que s’aplicaran a l’adaptació dels 
estudiants seran iguals que els aplicats a altres modificacions de plans. Tot i amb això, es 
considerarà que és una modificació peculiar amb característiques especials, i sempre que el 
marc legal ho permeti s’optarà per la solució que afavoreixi més als estudiants. 

 Els criteris acadèmics s’aplicaran entre els plans d’estudis actuals i els plans modificats a partir 
de les taules d’equivalències entre uns i altres. 



Criteris i implicacions acadèmiques generals:  
• La modificació suposa el manteniment  de l’expedient de l’estudiant ( crèdits superats, 

no superats i compensables), i l’adaptació, si s’escau, de les assignatures que s’han 
modificat. 

• Els estudiants que en acabar el curs 2015-2016 tinguin superat el rendiment de primer 
any, es considerarà superat al pla d’estudis modificat, tant si aquests 12 crèdits són 
d’assignatures amb equivalència en el pla modificat o no, a efectes del requisit de 
permanència. 

• Els estudiants que en acabar el curs 2015-2016 no tinguin superat el rendiment del primer 
any (12 crèdits), seran desvinculats. 

• Els estudiants que en acabar el curs 2015-2016 tinguin superada la fase inicial del 
pla d’estudis actual tindran superada la fase inicial del pla d’estudis d’EEBE pel que fa 
a la normativa de permanència. 

• Als estudiants als que no es pugui tancar l’avaluació curricular de fase inicial, es deixarà 
oberta per al curs següent, i si estan en el límit dels dos cursos, se’ls permetrà la seva 
continuïtat, i si amb la normativa de la nova Escola no poden tancar la fase inicial 
se’ls donarà un quadrimestre addicional per superar la fase inicial en el curs 2016-2017. 

• Els estudiants que accedeixin al pla d’estudis modificat per canvi de pla d’estudis/trasllat 
d’expedient (si n’hi ha) no estan subjectes a normativa de primer any perquè el requisit 
és tenir 30 crèdits reconeguts i, en el cas que es concedeixi el trasllat, aquest requisit 
està superat. 

• La majoria dels plans d’estudis modificats contenen  dues assignatures obligatòries 
noves. Tots els estudiants d’EEBE que tinguin superades totes les assignatures 
obligatòries del pla d’estudis d’origen, no  hauran de cursar aquestes assignatures, atès 
que ja tindran assolides  totes  les competències en el pla d’estudis d’origen, ja que no 
canvien en el pla modificat. 

• Amb caire transitori, els estudiants disposaran de tot el curs acadèmic 2016-2017 per 
superar la resta i poder acollir-se al criteri anterior (amb un màxim de 60 crèdits). Les 
noves obligatòries s’oferteren com optatives durant el curs 2016-2017. 

• Les pràctiques externes curriculars dels estudiants adaptats constaran a l’expedient 
de destí. 

• Els compromisos dels convenis de mobilitat d’aquells estudiants que ja estiguin en 
mobilitat es mantindran vigents. 

• Aquells estudiants que vulguin mantenir la programació que havien fet (pràctiques, 
mobilitat, optativitat), podran acabar amb un escreix de crèdits  per sobre dels 240. 

 


