
  

NAGEF a les Fases Obligatòries de 2n i 3r 

Després de la Fase Inicial, constituïda per les 10 assignatures del primer curs del pla d'estudis, segueixen 
els bloc curriculars de la Fase Obligatòria de 2n i la Fase Obligatòria de 3r constituïdes cadascuna per les 
10 assignatures del segon i tercer curs del pla d'estudis, respectivament. 

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 segons correspongui), i només aquests, podran fer un examen extraordinari 
d'aquesta assignatura a final del curs acadèmic. En el cas de les assignatures suspeses a la tardor, per 
poder tenir dret a l'examen extraordinari, caldrà matricular-les sense cap cost addicional a la matrícula 
del quadrimestre de primavera. 

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 Obligatòria corresponent.  

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 les Fases Obligatòries de 2n i 3r 
Una vegada cursades totes les assignatures de les Fase Obligatòries de 2n o de 3r, i després dels exàmens 
extraordinaris, la comissió d'avaluacions curricular (CAC) determina si un estudiant ha superat o no la fase 
que correspongui. 

Les Fases Obligatòries de 2n i de 3r se superen quan s'han superat les 10 assignatures que integren 
cadascuna. 

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

Rendiment mínim un cop superada la Fase Inicial 
Quan un estudiant ha superat la Fase Inicial, al final de cada any acadèmic se li calcula el paràmetre de 
resultats acadèmics que és igual al quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats.  

Si un estudiant té un paràmetre de resultats inferior a 0.5 durant un any, se li podrà limitar matrícula. 

Si un estudiant té un paràmetre de resultats inferior a 0.3 durant dos anys acadèmics consecutius, serà 
desvinculat automàticament del estudis per a un període d'un any. L'estudiant desvinculat pot reiniciar 
els estudis l'any següent. 

Matricula després de superar la Fase Inicial 
Un cop superada la Fase Inicial, un estudiant es pot matricular com a màxim de 36 crèdits per 
quadrimestre (la qual cosa no és aconsellable), sempre i quan el curs anterior hagi aprovat més del 50% 
de les assignatures matriculades. Si no és així, se li pot limitar la matrícula. 

La matrícula ha d'incloure totes les assignatures obligatòries suspeses, excepte una amb una nota igual o 
superior a 4 que pot matricular o no. 

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. 


