
Benvolguts estudiants, 
 
Suposem que esteu assebentats de la Proposta de Normativa Acadèmica 
redactada pel Rectorat de la UPC (http://fibers.upc.es/Documents/doc.pdf). 
Com sabeu, aquesta normativa inclou la desaparició dels compensables, 
i com a "solució" el rectorat decideix establir en quant a Normativa d'avaluació 
el següent: 
 
repetir les assignatures completes en el cas de tenir una nota inferior a 5 
o acollir-se a una convocatòria "extraordinaria" sense dret a docència de les  
assignatures que compleixin els següents requisits: 
1)     la nota obtinguda estigui entre 3'5 i 4'9 
2)     l'assignatura sigui OBLIGATÒRIA i tingui Exàmen Final (Els "Projectes",  
        Optatives i ALE's s'exclouen). 
Aquesta convocatòria es realitzaria durant el període d'exàmens a finals del  
següent Quatrimestre. Dita convocatòria és única, i en cas de tornar a  
suspendre s'ha de tornar a matricular l'assignatura. 
 
Els membres de la delegació d'estudiants ens oposem a aquesta proposta, ja que 
els efectes que aixó comportarà seran: 
 
1)     El pes sobre la nota final de l'assignatura que tindrà la convocatòria  
        extraordinària serà el mateix que el de l'examen final de l'assignatura 
        en una avaluació normal. Aixó farà que no es pugui recuperar laboratoris  
        ni controls que no siguin el final (quedant intactes les notes obtingudes  
        com a finals de cascuna d'aquestes parts). 
        Exemple:    Si tenim  que la nota de Laboratori i Parcial tenen un pes del 50% 
i 
                        treiem mala nota d'aquesta part, a la recuperació s'hauria de 
treure  
                        una nota extremadament alta per aprovar. No n'hi hauria prou en 
                        treure un 5 per aprovar 
 
2)     Donat que la "recuperació" es fa 6 mesos més tard, l'alumne perdrà 
        el contacte amb l'assignatura, i tenint en compte que ha de cursar 
        noves assignatures és molt dificil que pugui millorar la nota obtinguda  
        en la primera convocatòria. 
        La conseqüència directe és que o bé l'estudiant matricula menys  
        assignatures per poder disposar de temps per estudiar l'assignatura que  
        vulgui "recuperar" a la convocatòria extreaordinària, o bé es matricula de  
        les assignatures que li pertoca i treu el temps necessari d'on pugui. 
  
3)     Amb aquest tipus de convocatòries extraordinàries, la durada de la 
        carrera augmentarà ja que els pre-requisits s'aniràn acumulant i es 
        tendirà a un relaxament per part de l'alumnat a deixar l'assignatura 
        per a la convocatòria extraordinària. 
           
4)     Tot i que no es disposi de "dret a docència" la gent tendirà a 
        assistir a classe, com a oient, per tal de no perdre el fil del temari 
        i aixó implicarà que les aules es massifiquin, empitjorant la qualitat  
        de l'ensanyament i desbordant al personal docent.  
 
Des del Consell de Delegacions es plantegen dues alternatives sempre i quan 
no es pugui aturar la proposta actual: 
 
Alternativa 1 

http://fibers.upc.es/Documents/doc.pdf


    Realitzar una convocatòria extraordinària al Juliol que permeti 
    recuperar assignatures suspeses al Q1 i Q2. Aquesta 
    convocatòria no tindrà condicionants (res de 3,5...). Implicaria 
    començar les classes del segon quatrimestre unes 3 setmanes  
    abans, al Febrer, per poder establir un període d'examens al Juliol. 
 
Alternativa 2 
    Mantenir els compensables a "nivell intern" de cada facultat. 
    La comissió d'Avaluació Curricular tindria potestat per transformar un 4 
    en un 5 al tancament dels cicles (la futura normativa europea no 
    accepta notes inferiors a 5). En sortir de la Facultat, no s'hi 
    veuria reflexat cap "4 -> Compensada", sinó un "5 -> Aprovat". 
  
SI ES POT ATURAR LA PROPOSTA, SERÀ POSSIBLE FER SESSIONS DE 
DEBAT EN LES QUALS ES PUGUI DECIDIR UN NOU MODEL MÉS COMPLET 
ADAPTAT A LES NECESSITATS DE LES FACULTATS QUE FORMEN LA UPC 
  
Volem conèixer la vostra opinió al respecte. És per això que us convidem a fer una  
“votació” i així conèixer que n’opina la majoria al respecte. 
 
Per tal d’emetre el vostre vot heu de procedir de la següent forma: 
 
-Si preferiu l’alternativa 1 (convocatòria Juliol): 
 
  Envieu desde el mail de la FiB un mail a dafib@casal.upc.es, amb 
l’assumpte exacte 
   “ Alternativa-1 “, sense cometes ni espais. 
  El mail no ha de contenir res. 
 
-Si preferiu l’alternativa 2 (compensables “Interns”) 
  
  Envieu desde el mail de la FiB un mail a dafib@casal.upc.es, amb 
l’assumpte exacte 
   “ Alternativa-2 “, sense cometes ni espais. 
  El mail no ha de contenir res. 
 
-Si us agrada la proposta del Rectorat (3,5...4,9)  
 
  Envieu desde el mail de la FiB un mail a dafib@casal.upc.es, amb 
l’assumpte exacte 
   “ Alternativa-3 “, sense cometes ni espais. 
  El mail no ha de contenir res. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dafib                           
dafib@casal.upc.es 
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