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1. Què són i com funcionen les Comissions
d’Avaluació?
Les Comissions d’Avaluació són les encarregades
d’avaluar el rendiment dels estudiants que opten
a tancar un bloc curricular. N’hi ha tres CACFI, CACOCFI i CACFinal. Quan es reuneixen
aquestes comissions estudien tots els expedients
dels estudiants que poden superar els blocs tot i tenir alguna assignatura suspesa i prenen les seves
decisions basant-se, entre d’altres, dels següents
paràmetres de l’estudiant: quadrimestres cursats,
el rendiment, la nota mitjana (es valora positivament que sigui > 5).

2. Què és un bloc curricular?
Les assignatures que composen el GEI aquestes
s’agrupen en diversos blocs segons la finalitat a la
que estan enfocades, de blocs n’hi ha tres que es
corresponen amb:
- 1r (Fase Inicial): PRO1, IC, F, FM, PRO2, EC, M1
i M2.
- 2n (Obligatòries): EDA, CI, SO, BD, PE, PROP,
AC, XC, IES, EEE, IDI i PAR.
- 3r (d’especialitat, optatives i TFG): la resta de les
que facis.

4. Tinc una assignatura amb nota <4 o entre
[4 ,5) i la comissió no ha dictat una resolució
favorable, què puc fer?
En aquesta situació pots demanar a l’e-secretaria una revisió del teu expedient per part de la
comissió corresponent. Al demanar-la s’ha d’expossar el perquè es demana la revisió de l’expedient. En tot cas, per a demanar-la s’ha de ser apte
per a superar el bloc curricular al qual pertany l’assignatura.

5. Estic acabant el meu 4t quadrimestre a la
Fase Inicial i tinc diverses assignatures suspeses, què puc fer?
En el cas de que no tinguis cap de les assignatures suspeses amb una nota [4, 5) i vols seguir a
la Facultat has de tramitar la petició per a cursar
un quadrimestre adicional. Per a tramitar-lo s’ha
de fer una instància a la e-Secretaria abans de la
data especificada a la pàgina web de la Facultad
(varia cada quadrimestre).
Si es dona el cas que queda una o dues assignatures amb nota [4, 5), consulteu l’apartat nº4.

6. Què són les reavaluacions?

En cas d’haver suspes una assignatura amb una
3. Què és passa si tinc una assignatura amb nota major o igual a 3’5 la Facultat ha establert,
una nota [4, 5)?
per algunes assignatures la possibilitat de fer
una reavaluació per a optar a aprovar la matèria.
Donat aquest cas hi ha dues opcions a seguir:
Aquest sistema consisteix en un curs intensiu
obligatori que conclou amb un exàmen que deter- No matricular l’assignatura i esperar a comple- minaran la nota. Els alumnes que poden optar a la
tar totes les altres assignatures del bloc curricular reavaluació es limitat i l’accés a aquest es fa per
per a que la comissió corresponent avaluï el cas ordre de nota i cada assignatura gestiona les ausegons els seus criteris. El resultat d’això pot ser togestiona. A la FI totes les assignatures disposen
que l’assignatura quedi com a superada tot i que de reavaluacions menys Física i IC.
no es automàtic i no existeix cap mena d’obligatorietat per part de la CA de modificar cap nota.
7. Què passa si la meva situació és estranya
o si tinc dubtes? El fòrum és fiable?
- Matricular l’assignatura de nou per a superar-la
amb una nota igual o superior a 5. En cas de ma- Si tens dubtes sobre la teva situació, pregunta a
tricular-la de nou i treure una nota inferior a l’ante- DEFIB o als organismes de la FIB (Cap d’Estudis,
rior, la nota que constarà a l’acta és la més eleva- Gestió Acadèmica, etc.). El fòrum no és una font
d’informació fiable.
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