
  

NAGEF a la Fase Inicial de 1r 

El bloc curricular de la Fase Inicial de 1r està constituït per les 10 assignatures del primer curs del pla 
d'estudis. 

Avaluació de les assignatures  
Una assignatura se supera quan s'obté una nota igual o superior a 5. 

Els estudiants que no hagin superat una assignatura en la convocatòria ordinària (al final del quadrimestre 
de tardor o primavera), i només aquests, podran fer un examen extraordinari d'aquesta assignatura a 
final del curs acadèmic. Si no se supera l'assignatura a l'examen extraordinari, es conserva la nota més 
alta entre les de l'avaluació ordinària i l'extraordinària. 

Les assignatures suspeses amb una nota igual o superior 4 (compensable) es poden convertir en 
aprovades (amb un 5) quan es fa l'avaluació curricular de la Fase Inicial. Si un estudiant suspèn una 
assignatura amb una nota compensable, i en avaluacions posteriors, ja sigui un examen extraordinari o al 
repetir una assignatura, obté una nota inferior, se li mantindrà la més alta. 

Avaluació curricular de la Fase Inicial 
Una vegada cursades totes les assignatures de la Fase Inicial, i després dels exàmens extraordinaris, la 
Comissió d'Avaluacions Curricular (CAC) determina si un estudiant l'ha superat o no. 

La Fase Inicial se supera quan s'han superat les 10 assignatures que la integren. 

La CAC, per tal de permetre que un estudiant superi la Fase Inicial, pot declarar-lo apte si té alguna 
assignatura compensable, sempre que la nota mitjana del bloc sigui igual o superior a 5. 

Rendiment mínim el primer any acadèmic 
El primer any acadèmic s'han de superar un mínim de 2 assignatures. En cas contrari no es podran 
continuar els estudis. 

Rendiment mínim a la Fase Inicial 
La Fase Inicial s'ha de superar en un termini màxim de 2 anys acadèmics. En cas contrari no es podran 
continuar els estudis. 

Matrícula abans de superar la Fase Inicial 
Si el primer any acadèmic un estudiant no supera la Fase Inicial, el segon any s'ha de matricular de totes 
les assignatures que té pendents. Si en fer-ho, el nombre d'assignatures matriculades per quadrimestre 
és inferior a 4, pot completar la matrícula amb algunes assignatures del segon curs del pla d'estudis fins a 
un màxim total de 4 per quadrimestre. La CAC, o la persona en qui delegui (el cap d'estudis), pot autoritzar 
modificacions a aquesta limitació de matricula prèvia petició raonada per part de l'estudiant. 

En qualsevol cas, si un estudiant no passa al següent curs amb tot aprovat, abans de matricular-se ha 
d'entrevistar-se amb el Cap d'Estudis per analitzar el seu rendiment i veure quina és la millor manera 
d'enfocar els estudis. 


