
Aspectes generals de l’extinció de la titulació d’Enginyeria de Materials, pla 2003 
La reforma de títols provocada per l’Espai Europeu d’Educació Superior, ha fet que les Universitats i les Escoles participants replantegessin la vigència del 
títol, fent una proposta d’extinció del mateix . 

Curs 2012/13 
Nomes s’admeten estudiants de nou ingrés que estiguin cursant la doble titulació en l’enginyeria europea de materials 

4t curs (q7 q8) 
Quadrimestre tardor Quadrimestre primavera 

Docència Troncals Exàmens Troncals (gener 
2013) 

Docència Troncals Exàmens Troncals (juny 2013) 

Docència assignatura de q7 
al Màster en Ciència i 

Enginyeria de Materials 

No hi haurà docència de 
l’assignatura q7 

Exàmens q7 i q8 Docència assignatura de 
q7 a un altra titulació de 1r 

i 2n cicle 

Docència 
assignatura de q8 al 
Màster en Ciència i 

Enginyeria de 
Materials 

No hi 
haurà 

docència 
de les 

assignatu
res q8 

Exàmens q7 i q8 

24900->25703 de EI o 
25763 de EQ 

24897->24897 
24903->24903 

24898 
24899 

 
24798->24798 

 
24794 
24795 
24796 
24797 

Docència Optatives Exàmens Optatives (juny 
2013) 

Exàmens Optatives 
(gener 2013) 

Docència assignatura de q8 a un 
altra titulació de 1r i 2n cicle 

Docència assignatura de q8 
al Màster en Ciència i 

Enginyeria de Materials 

Assignatures q8 per a 
estudiants que les han 

matriculat anteriorment Docència assignatura de q8 
a un altra titulació de 1r i 2n 

cicle 

No hi haurà docència de 
les assignatures q8 

Assignatures q8 per a 
estudiants que les han 

matriculat anteriorment 

24702->24702 de EI 24376->24376 
24377->24377 

24900->25703 de EI o 
25763 de EQ 

 

24897 
24898 
24899 
24903 

5è curs (q9 q10) 
Quadrimestre tardor Quadrimestre primavera 

Docència Troncals Exàmens Troncals Docència Troncals 
 

Exàmens Troncals 
 Sense canvis Sense canvis 

Docència Optatives Exàmens Optatives Sense canvis Sense canvis 
Sense canvis Sense canvis 

PFC 
Es mantenen totes les convocatòries previstes al calendari de PFC 



Previsió Curs 2013/14 
 

4t curs (q7 q8) 
Quadrimestre tardor Quadrimestre primavera 

Docència Troncals Exàmens Troncals (gener 2014) Docència Troncals Exàmens Troncals (juny 2014) 

No hi haurà docència q7 i q8 
 

Exàmens q7 i q8 No hi haurà docència q7 i q8 Darrera convocatòria exàmens q7 i q8 
 

Exàmens Optatives (gener 2014) Exàmens Optatives (juny 2014) 
Exàmens q8 Darrera convocatòria exàmens q8 

 
5è curs (q9 q10) 

Quadrimestre tardor Quadrimestre primavera 
Docència Troncals Exàmens troncals Docència Troncals Exàmens Troncals 

No hi haurà docència q9  Assignatures q9 i q10 Docència assignatura de q10 al Màster en Ciència i Enginyeria de 
Materials 

Assignatures q10 

25897 
25898 
25899 
25900 

No hi haurà docència q10 

Docència Optatives Exàmens optatives Exàmens Optatives 

Docència assignatura al Màster en Ciència i Enginyeria de Materials Assignatures q9 per a 
estudiants que les 

han matriculat 
anteriorment 

Assignatures q9 per a 
estudiants que les han 

matriculat anteriorment 25376 
25380 
25388 

PFC 
Es mantenen totes les convocatòries previstes al calendari de PFC 
 

  



Previsió Curs 2014/15 
 
4t curs (q7 q8) 

EXTINGIT 
5è curs (q9 q10) 

Quadrimestre tardor Quadrimestre primavera 
Docència Troncals Exàmens Troncals (gener 2015) Docència Troncals Exàmens Troncals (juny 2015) 

No hi ha docència q9 i q10 
 

Assignatures q9 i q10 No hi ha docència q9i q10 Darrera convocatòria exàmens 
assignatures q9i q10 

 
Exàmens Optatives (gener 2015) Exàmens Optatives (juny 2015) 

Assignatures q9 per a estudiants que les 
han matriculat anteriorment 

Darrera convocatòria exàmens 
assignatures q9 per a estudiants que les 

han matriculat anteriorment  
PFC 
Darrera convocatòria de defensa setembre 2015 
 

 

Es podran presentar a examen de les assignatures sense docència aquells estudiants que hagin complert amb les activitats docents obligatòries anunciades 
per cada una de les assignatures. 

Caldrà cursar 28,5 crèdits optatius entre els quadrimestres 8 i 9 

Hi haurà exàmens als quadrimestres de tardor i primavera de les assignatures optatives pendents sempre que s’hagin cursat anteriorment  

La matricula per presentar-se a examen de les assignatures que ja no tenen docència comporta el pagament d’una taxa del 20% del preu del crèdit 
 


