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Reglament de les comissions d'avaluació curricular del grau en enginyeria física 

Al grau en enginyeria física (ef) hi ha tres blocs curriculars:  

- Fase Inicial de 1r constituïda pels 60 crèdits de les 10 assignatures del 1r curs del pla d'estudis.  

- Fase Obligatòria de 2n constituïda pels 60 crèdits de les 10 assignatures de 2n curs del pla d'estudis.  

- Fase Obligatòria de 3r constituïda pels 60 crèdits de les 10 assignatures del 3r curs del pla d'estudis.  

I per a cada fase curricular hi ha la comissió d'avaluació curricular corresponent:  

- Comissió d'Avaluació de la Fase Inicial (FI) de 1r d'ef (CAFIef) 

- Comissió d'Avaluació de la Fase Obligatòria de 2n (FO2) d'ef (CAFO2ef) 

- Comissió d'Avaluació de la Fase Obligatòria de 3r d'ef (CAFO3ef) 

1. Cada comissió està formada per  

a) El Director de l'ETSETB, que la presidirà. 

b) El Coordinador del grau en enginyeria física. 

c) El Cap d'Estudis del grau en enginyeria física. 

d) El Cap de l'Àrea de Gestió Acadèmica de l'ETSETB, que exercirà de secretari. 

e) Els coordinadors, o la persona en qui deleguin, de les matèries de les assignatures de la fase 
corresponent amb més d'una assignatura al pla d'estudis. 

f) Un estudiant del grau d'ef que hagi superat el bloc curricular objecte d'avaluació. 

Les matèries amb un representant a cadascuna de les comissions són: 

CAFIef: Matemàtiques, Física General, Química, Informàtica i Biociència 

CAFO2: Matemàtiques, Termodinàmica i Física de Fluids, Física Quàntica i de l'Estat Sòlid, 
Electromagnetisme, i Electrònica 

CAFO3: Física Quàntica i de l'Estat Sòlid, Electromagnetisme, Electrònica, Biofísica, i Física Experimental 
i Projectes d'Enginyeria 

2.  Les funcions de cadascuna de les comissions són: 

a) Realitzar l'avaluació curricular de la fase corresponent d'acord amb la normativa de la UPC. 

b) Determinar quins estudiants estan afectats per la normativa de permanència i, si s'escau, aplicar-la. 

3. Cada comissió es reunirà en sessió ordinària al final de cada curs acadèmic després del període 
d’avaluació de les assignatures i abans del període de matrícula del següent. La convocatòria la 
realitzarà qui la presideix. 

4. Els acords es prendran per majoria simple dels presents i seran consignats pel secretari en una acta 
que serà signada pel president i el secretari. 


