PROCEDIMENT COMPLEMENTARI PER A L’ADAPTACIÓ DELS ESTUDIANTS DEL GRAU
EN ARQUITECTURA ( PLA 2010) AL GRAU EN ESTUDIS D’ARQUITECTURA ( PLA 2014)
0. Justificació
El Consell de Govern, en el document 32/2 2014 va aprovar la Verificació dels estudis
de Grau en Estudis d’Arquitectura, que incloïa el pla d’extinció del estudis d’anteriors
ordenacions.
Posteriorment, la Junta d’Escola va aprovar el quadre d’adaptació de les assignatures i
l’organització de la docència al llarg d’aquest període transitori. L’extinció del pla
d’estudis de Grau en Arquitectura es porta a terme quadrimestre a quadrimestre.
D’altra banda, l’acord 211/2014 del Consell de Govern de la UPC: marc d’extinció de
titulacions de grau i màster universitari, en el punt 3.4. estableix el següent:
“Un cop extingit cada curs, s’efectuaran quatre convocatòries d’examen en els dos
cursos acadèmics següents, en el cas dels graus, i dues convocatòries en el curs
acadèmic següent, en el cas dels màsters.....”
i en el punt 4.3. indica:
“Esgotades pels estudiants les convocatòries assenyalades en el paràgraf anterior
sense que haguessin superat les proves, els qui desitgin continuar els estudis hauran
de seguir-los pels nous plans d’estudis que els substitueixin, mitjançant l’adaptació.”
És competència del centre docent, en concret l’ETSAV, vetllar per la progressió de
l’aprenentatge dels seus estudiants. En base a això, es fa necessari establir un
procediment que, garantint l’observança de la normativa vigent, orienti i faciliti als
estudiants que es trobin en aquesta situació, la via més adient per finalitzar els seus
estudis.

1. Procediment
•

Abans de la matrícula de l’última convocatòria extraordinària de les assignatures
del quadrimestre extingit, es comunicarà als estudiants afectats la seva situació
acadèmica així com el suggeriment de matricular, cursar i aprovar les assignatures
pendents.

•

En finalitzar el quadrimestre, la Comissió d’Avaluació Curricular corresponent
examinarà el rendiment i l’evolució dels estudiants que encara tinguin pendent una
o més assignatures del quadrimestre en qüestió (tant els que l’han matriculat i
cursat com els que no l’han fet).

•

Per a cada estudiant afectat, si la Comissió d’Avaluació Curricular considera que les
assignatures pendents no són compensables, es prendran les següents accions:

a. La Comissió d’Avaluació Curricular, acabada la mateixa reunió, remetrà
un escrit al Director indicant si considera que l’estudiant es troba en
disposició de finalitzar els estudis en el pla a extingir. La Direcció de
l’Escola tindrà en compte aquest document per informar favorablement
o desfavorable en cas de que, eventualment, l’estudiant sol·liciti una
convocatòria especial al rector, a l’empara de l’apartat 7 de l’acord
211/2014 del Consell de Govern.
b. El Cap d’Estudis li remetrà un escrit instant-lo a que s’adapti de pla
mitjançant e-secretaria i informant-lo que, en cas de no fer-lo, no es
podrà matricular de cap assignatura a l’ETSAV.

