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Informació sobre:

1. Reavaluació d’assignatures
2. Avaluació Curricular
3. Normativa de permanència
4. Pla d’acció tutorial (PAT)
5. Assoliment coneixement 3ª llengua
6. Altres reconeixements de crèdits
7. Pla d’inclusió



1. REAVALUACIÓ D’ASSIGNATURES
El procés de reavaluació consisteix a valorar el grau d’assoliment
dels resultats de l’aprenentatge de l’asignatura, un cop l’estudiant
no ha superat els procesos d’avaluació habituals previstos en la
guia docent de l’asignatura.

• Totes les assignatures del Grau són reavaluables
• La FOOT publicarà les dates de reavaluació que seran:

• Al mes de febrer per assignatures del QT
• Al mes de juliol per assignatures del QP

• Només es pot reavaluar una asignatura si s’ha obtingut una
nota global compresa entre 3.0 i 4.9

• Si se supera la reavaluació corresponent, la qualificació que
obtindrà l’alumne será d’aprovat 5.0



1. REAVALUACIÓ D’ASSIGNATURES

• No es poden reavaluar assignatures amb qualificació igual
o superior a 5.0, ni assignatures amb qualificació NP

• La guía docent pot establir condicions addicionals per tenir
dret a la reavaluació d’una determinada assignatura

• La reavaluació no implica cap cost econòmic
• Si no se supera la reavaluació, la nota final que constarà a

l’asignatura será la més alta entre l’assolida amb el mètode
d’avaluació regular i l’assolida a l’examen de reavaluació



2. AVALUACIÓ CURRICULAR
Definició de bloc curricular 

i d’avaluació curricular

Un bloc curricular es defineix com un conjunt d’assignatures amb
uns objectius formatius comuns que s’avaluen de manera global
en un procediment que s’anomena avaluació curricular.

L’avaluació curricular és aquella en què s’avaluen de forma global 
totes les assignatures que componen un bloc curricular. A la 
FOOT és responsabilitat de la Comissió Permanent, formada per 
professors i estudiants.



Q tardor Q primavera

1r curs

2n curs

3r curs

4rt curs

BC1
60 ECTS

BC2
174 ECTS

TFG
6 ECTS



Compensar una assignatura:

Com a norma general, els blocs curriculars es tancaran
automàticament encara que a l’estudiant li manqui
superar un alguna assignatura* si s’acompleixen els
següents requisits:

• La nota mitjana ponderada del BC ha de ser igual o 
més gran que 5,0.

• No es compensarà cap assignatura amb qualificació 
inferior a 4.

Malgrat això, la Comissió Permanent té potestat per fer
les excepcions que consideri convenients a aquesta
normativa.
La Comissió Permanent es reuneix el juliol de cada any acadèmic
per fer l’avaluació curricular.



• Per tancar el BC1 es limitarà el nombre de crèdits
compensables a 6 ECTS, és a dir, una assignatura. 

• Per tancar el BC2 el nombre màxim de crèdits compensables
serà de 12 ECTS amb la condició que cap d’ells sigui de les
assignatures considerades clíniques:

– Dispensació i muntatge d’ulleres I (Q5)
– Dispensació i muntatge d’ulleres II (Q6)
– Optometria clínica I (Q6)
– Optometria clínica II (Q7)
– Contactologia clínica I (Q6)
– Contactologia clínica II (Q7)
– Pràcticum extern (PAE) (Q7)





3. NORMATIVA DE PERMANÈNCIA
Rendiment mínim en el primer any acadèmic

Amb caràcter general, l’estudiant/a que es matricula en uns
estudis conduents a l'obtenció d'un títol de grau ha
d'aprovar un mínim de 12 ECTS en el seu primer
any acadèmic d'aquests estudis a la UPC, amb
independència de les matrícules formalitzades. En el cas
contrari, no pot continuar aquests mateixos estudis a la UPC.

No es tenen en compte pel que fa a la permanència els crèdits
obtinguts per convalidació, adaptació o reconeixement.



3. NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

Rendiment mínim en la fase inicial dels estudis

Amb caràcter general, l’estudiant/a (a temps complet) ha
d’aprovar 60 ECTS de la fase inicial en un termini màxim
de 2 anys acadèmics (o superar 54 ECTS i compensar 6 ECTS). En
el cas contrari, no pot continuar aquests mateixos estudis a la UPC.

No es tenen en compte pel que fa a la permanència els crèdits
obtinguts per convalidació, adaptació o reconeixement.

Mentre no es superin 60 ECTS de la fase inicial, l’estudiant/a NO pot
avançar la seva matrícula amb assignatures del següent
quadrimestre.



3. NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

Excepció!

Per una sola vegada, si l’alumne ha suspès un MÀXIM de 3
assignatures i no arriba a 54 crèdits aprovats, pot demanar
cursar assignatures de fora de la fase inicial (Q3-Q4)
AMB UNA MATRÍCULA MÀXIMA DE 4 ASSIGNATURES PER
QUADRIMESTRE (incloent les suspeses de BC1).

Les assignatures amb qualificació entre 4.0 i 4.9 es poden
matricular o no, però també comptabilitzen en aquest màxim
de 4 assignatures per quadrimestre

És obligatori matricular-se de totes les assignatures no
cursades o suspeses amb nota inferior a 4 dels quadrimestres
Q1 i Q2.



https://foot.upc.edu/ca/els-
estudis/goo-nou/normativa-
academica/normativa-de-
permanencia

3er i/o 4rt

3

per quadrimestre

1 any

https://foot.upc.edu/ca/els-estudis/goo-nou/normativa-academica/normativa-de-permanencia


Rendiment mínim després de la Fase Inicial

Paràmetre de resultats acadèmics

Si α< 0,5 en
dos períodes lectius

consecutius

mesures 
acadèmiques 

Si α< 0,3 en 
tres períodes lectius 

consecutius

desvinculació 
automàtica dels estudis



Continuïtat d'estudis

La Degana de la FOOT pot, en situacions justificades
i tenint en compte l’informe raonat del Centre, no
aplicar el que preveuen els apartats anteriors als
estudiants que ho sol·licitin de forma motivada i
abans de la data que cada any s'estableix a les
normes de matrícula.

L’estudiant que vol reiniciar els estudis dels quals ha
estat exclòs, pot fer-ho al cap d’un any des del
moment de la desvinculació, si hi torna a tenir una
plaça assignada per la via de preinscripció o
d'acord amb les normes d'accés vigents per a
aquells estudis.



Donar de baixa assignatures

Podeu donar de baixa assignatures fins el 31
d'octubre.

NO ES RETORNEN ELS DINERS, però quan l'hagueu de
tornar a matricular ho fareu sense recàrrec de
repetidor.

Aquest curs 22-23 el decret de preus fixa un preu per
ECTS en funció de si es matricula en 2a, 3a, 4a o
successives convocatòries.

• 1ª convocatòria: 18,46 €/ECTS
• 2a convocatòria: 28,00 €/ECTS
• 3a convocatòria: 65,00 €/ECTS
• 4a convocatòria: 88,00 €/ECTS



EN RESUM:

El primer curs que us matriculeu heu d’aprovar un
mínim de 12 ECTS.

Teniu dos cursos per aprovar 60 ECTS de la Fase
Inicial (totes les assignatures del BC1).

Una assignatura suspesa amb nota ≥4.0 es
compensarà de forma automàtica si és l’única que
us manca per tancar el bloc i si la nota mitjana del
bloc és superior a 5.



A tots els alumnes de fase inicial tenen assignat un tutor.
Per conèixer el tutor:

LINK
Funció del tutor/a:

o Recollir dubtes-dificultats sobre el progrés de les
assignatures.
o Aconsellar per matrícula de propers quadrimestres.

Els tutors es poden en contacte amb alumnes i fan seguiment
especial a Q1.

S’ha creat un curs d’Atenea per tutoria que serà el canal de
comunicació amb el tutor/a i on hi haurà informació de
normatives, etc.

Enquesta alumnes nou ingrés:
LINK

4. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT)



• Per tenir dret a l’expedició d’un títol universitari oficial de grau els
estudiants han d’haver assolit, en acabar els estudis, la competència en
una tercera llengua.

• La UPC considera assolida la competència en una tercera llengua en els
supòsits següents:

• Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès
o italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2)
o un nivell superior del Marc europeu comú de referència per a les
llengües, elaborat pel Consell d’Europa

• [[ Redactar de manera completa i defensar íntegrament el TFG en anglès
(a la FOOT s’ha d’acabar de concretar el mètode de defensa de TFG) ]]

• Obtenir com a mínim 9 ECTS corresponents a:
• assignatures impartides íntegrament en anglès (alumne ha d’haver utilitzat

l’anglès a nivell oral i escrit)

• Fer una estada en una universitat o empresa a l’estranger en la qual l’activitat
es faci en llengua estrangera

• Cursar i superar durant els estudis activitats amb reconeixement de crèdits de
l’itinerari de llengües i comunicació centrades en l’aprenentatge dels idiomes
alemany, anglès, francès o italià [ Reconeixement de crèdits — Serveis i recursos
lingüístics. Idiomes a la UPC — UPC. Universitat Politècnica de Catalunya ]

5. ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA EN 
TERCERA LLENGUA

https://www.upc.edu/slt/ca/certifica/reconeixement-credits


Pel que fa a possibles exempcions per a l’acreditació de la tercera llengua dels
estudiants amb discapacitat acreditada, han de fer una sol·licitud, que és valorada i
resolta pel vicerectorat competent en la matèria, previ informe del Gabinet de
Sostenibilitat i d'Igualtat d'Oportunitats (GSIO).

5. ASSOLIMENT DE LA COMPETÈNCIA EN 
TERCERA LLENGUA

• Assignatures impartides íntegrament en anglès al Grau en Òptica i
Optometria (FOOT):

• Basic Contact Lenses (6 ECTS) [Q5]

• Paediatric Optometry and Strabismus (6 ECTS) [Q5]

• Assignatures impartides parcialment en anglès al Grau en Òptica i
Optometria (FOOT):

• Advanced Clinical Procedures (3 ECTS) [Q5]



https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/activitats-culturals

6. ALTRES RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS

• La UPC fixa la possibilitat de reconeixement d'un màxim de 
6 ECTS optatius per activitats universitàries culturals, 
d’idiomes, esportives, de representació estudiantil, solidàries
i de cooperació.

• Aquestes activitats s’hauran de fer simultàniament als
estudis i el reconeixement es sol·licitarà en la última 
matrícula del grau mentre quedin crèdits optatius a cursar.

• La UPC ha elaborat mapa d’activitats susceptible de ser 
reconegudes, amb les seves equivalències en crèdits ECTS. 
A més, la FOOT ha establert un conjunt d'activitats que 
també podran ser reconegudes per aquests 6 crèdits del 
bloc optatiu del darrer quadrimestre:

https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/activitats-culturals
https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-matricula/reconeixement-de-credits/activitats-obejecte-reconeixement-estudis-grau-curs-2022-2023.pdf


https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/activitats-culturals

6. ALTRES RECONEIXEMENTS DE CRÈDITS

• Activitats proposades per la FOOT per les quals s’han
reconegut crèdits optatius en cursos anteriors (actualment
en revisió)

https://foot.upc.edu/ca/curs-actual/activitats-culturals


7. PLA D’INCLUSIÓ https://inclusio.upc.edu/ca/ca/serveis/atencio-psicologica

Necessitats educatives 
especials

+
Atenció psicològica

Responsable:
Eulalia Sánchez

vicedeganat.comunica
cio.foot@upc.edu

Núria Tomás:
nuria.tomas@upc.edu

https://inclusio.upc.edu/ca/ca/serveis/atencio-psicologica
mailto:vicedeganat.comunicacio.foot@upc.edu
mailto:nuria.tomas@upc.edu


Més informació:

NAGRAMA:
https://www.upc.edu/sga/ca/shared/fitxers-
normatives/NormativesAcademiques/NAGRAMA/norm
ativa-academica-de-grau-i-master-2022-23_acord-cg-
24-05-2022.pdf

Servei de Gestió Acadèmica de la FOOT / UPC:
gestio.academica.foot@upc.edu
https://www.upc.edu/sga/ca

José Luis Alvarez:
cap.estudis.foot@upc.edu

mailto:gestio.academica.foot@upc.edu
https://www.upc.edu/sga/ca
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