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NORMATIVA DE REAVALUACIÓ ETSETB - GRAUS TIC
Aquesta normativa de reavaluació es refereix a l'aplicació als graus TIC de la Normativa
Acadèmica dels Estudis de Grau de la UPC (NAEG), que és de rang superior i, per tant, preval
sobre aquesta en cas de conflicte.
La Comissió Permanent de l’ETSETB acorda aplicar aquesta normativa al curs 2015-2016. Un
cop finalitzat el procés de reavaluació d’aquest curs s’analitzarà el seu desenvolupament i els
resultats obtinguts i la Comissió Permanent decidirà si es manté el sistema de reavaluació, i, en
aquest cas, les seves possibles modificacions.
1. Període de reavaluació
Es programarà un únic període d’exàmens extraordinaris cada curs acadèmic, que tindrà lloc la
primera quinzena de juliol. En aquest període es podran reavaluar assignatures suspeses al
quadrimestre de tardor i assignatures suspeses al quadrimestre de primavera d’aquest mateix
curs.
2. Assignatures amb reavaluació
2.1 Són reavaluables les assignatures obligatòries del grau en Enginyeria de Tecnologies i
Serveis de Telecomunicació i les obligatòries comunes dels altres graus TIC (primer i
segon curs).
2.2 No són reavaluables aquelles assignatures que no s’avaluïn normalment mitjançant
exàmens: ENTIC, PBE i Projecte Avançat.
3. Actes d’avaluació que són reavaluables i qualificacions
3.1 La nota de la reavaluació substituirà la nota obtinguda a la convocatòria ordinària sempre
que sigui superior a aquesta.
3.2 Si a l’avaluació final de l’assignatura un percentatge de la nota correspon a les pràctiques
de laboratori, o a una part de la matèria no avaluable mitjançant examen, aquesta nota i
la nota obtinguda mitjançant reavaluació es continuaran ponderant amb el mateix
percentatge. Cada assignatura haurà d’indicar a la guia docent els actes que no són
reavaluables.
3.3 La qualificació Matrícula d’Honor només es podrà obtenir a la convocatòria ordinària.
4. Estudiants que poden optar a reavaluació
4.1 Per a les assignatures matriculades al setembre només es podrà optar a reavaluació si
s’ha suspès amb una qualificació superior a 3 i per un màxim de dues assignatures. Per
optar a reavaluació l’estudiant ha de matricular-les, al febrer, al grup anomenat REAVA.
Aquesta matrícula és sense cost per l’estudiant, i dóna dret només a l’examen
extraordinari que tindrà lloc al mes de juliol. L’estudiant pot optar per la matrícula ordinària
de l’assignatura, per tal de tenir dret a docència i a totes les proves d’avaluació que
tindran lloc durant el quadrimestre de primavera.
4.2 En el cas d’assignatures matriculades al febrer, podran optar a reavaluació aquells
estudiants que les hagin suspès amb una qualificació final diferent de “no presentat”. La
qualificació de “no presentat” s’atorga quan l’alumne no ha participat en cap dels actes
d’avaluació previstos per a l’assignatura. No es limita el nombre d’assignatures
matriculades al febrer a les quals es pot optar a reavaluació, donat que el fet de
presentar-se a l’examen extraordinari no exclou en aquest cas cap possibilitat de
seguiment de l’assignatura que permeti millorar els resultats.

5. Classes de preparació per la reavaluació
5.1 En el cas que s'ofereixin cursos de repàs durant el quadrimestre de primavera i intensius
al mes de juny, no es garanteix que hi puguin accedir tots els estudiants. Els criteris de
priorització es faran públics a la web del centre abans del període d’inscripció
corresponent.

