
Modificació del pla de contingència 

• Document aprovat per la Comissió Permanent de l'ETSETB, 
el dia 4 de novembre de 2015 i modificat el dia 4 de  juliol 
de 2018. 



Pla de contingència per assignatures obligatòries de menció. 
 
La normativa de reavaluació al grau GRETST contempla les assignatures obligatòries 
de totes les mencions, és a dir, assignatures dels quadrimestres 1A fins a 3A. 
En el cas d’assignatures obligatòries de menció, s’inclouran en el procés de 
reavaluació de manera puntual només en cas que es detecti un rendiment 
excepcionalment baix, i es pugui establir que la causa principal d’aquest baix 
rendiment ha estat l’examen final. 
 

- Selecció d’assignatures que entren en el pla de contingència. 
• Es realitza un cop finalitzat el procés d’avaluació de cada quadrimestre 
• Es seleccionen les assignatures que tenen un percentatge de suspesos 

superior al 35% 
• Per al càlcul d’aquest percentatge de suspesos no es tindran en compte 

els alumnes que no s’hagin presentat a l’examen final. 
• Sota petició raonada de la DAT es poden incloure en el pla de 

contingència assignatures optatives amb un percentatge de suspesos 
superior al 35% i assignatures obligatòries de menció amb un 
percentatge de suspesos inferior al llindar del 35%  

- Proposta de l’equip directiu 
• Les assignatures seleccionades segons els criteris anteriors hauran 

d’enviar el detall de l’avaluació de l’assignatura, desglossant les notes 
d’avaluació continuada i la de l’examen final, al sotsdirector responsable 
d’aquest procés 

• L’equip directiu proposarà al professor responsable de l’assignatura i al 
coordinador de la DAT si l’assignatura ha de participar o no a la 
reavaluació. 

• En cas que aquesta proposta no sigui acceptada per el professor 
responsable o per el coordinador de la DAT, es constituirà una comissió 
per prendre la decisió 

- Constitució i tasca de les comissions 
• Es formarà una comissió ad hoc per cada assignatura que ho 

requereixi, en la que participaran dos membres de l’equip directiu, el 
coordinador de l’assignatura i dos representants dels estudiants. 

• Cada comissió haurà de  decidir si l’assignatura en qüestió entra en el 
procés de reavaluació.  

- Procediment i calendari de reavaluació de les assignatures que les comissions 
hagin inclòs en el procés de reavaluació: 

• Serà el mateix que el de reavaluació de les assignatures obligatòries. 
• En el cas del quadrimestre de tardor la decisió s’haurà de prendre 

abans de l’inici del període de matrícula de febrer. 
• En el cas del quadrimestre de primavera, hi haurà d’haver com a mínim 

una setmana entre la data en que es prengui la decisió i la data de 
l’examen de reavaluació. 
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