
 
 
 
 
MATRÍCULA D’ASSIGNATURES DE FASE NO INICIAL PER A 
ESTUDIANTS AMB FASE INICIAL PENDENT 
 
Tal com estableix el punt 2.5.2 Matrícula d’un nou curs de la 
Normativa Acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC 
 
Amb caràcter general, haver superat el nombre mínim de crèdits de la fase 
inicial del pla d’estudis establerts pel centre (vegeu l’apartat 5.5 de la 
Normativa de permanència) és un requisit per poder formalitzar la matrícula 
d’assignatures obligatòries o optatives d’altres blocs curriculars.  
 
No obstant això aquesta restricció no s’aplica als estudiants que no han 
esgotat el termini màxim per superar el nombre mínim de crèdits de la fase 
inicial establert pel centre a l’efecte de la permanència i tenen pendents 
fins a un màxim de 3 assignatures o 18 crèdits del total de crèdits de la 
fase inicial.  
 
Els estudiants que s’acullen a aquesta excepció han de formalitzar la 
matrícula de totes les assignatures suspeses i no presentades de la 
fase inicial, però poden triar si matricular o no les assignatures suspeses 
amb una qualificació igual o superior a 4, en l’espera del resultat de 
l’avaluació curricular en el moment que pertoqui. Poden completar la seva 
matrícula amb assignatures obligatòries o optatives del següent 
quadrimestre (Q3) fins a un màxim total de 4 assignatures, en el cas 
d’estudiants matriculats a temps complet, o fins a un màxim de 18 ECTS els 
estudiants matriculats a temps parcial. Les assignatures suspeses amb una 
qualificació igual o superior a 4, tot i que l’estudiant pot escollir entre tornar-
les a matricular o bé no fer-ho, es tenen en compte en el còmput màxim de 
crèdits o d’assignatures que es poden matricular. 
 
Quadres de restriccions 
 

Requisits assignatures GETI   

Assignatura pendent FI 
Assignatura que no es pot 
matricular de FNI 

240011 Àlgebra Lineal 240131 Equacions Diferencials 

240012 Càlcul I 240032 Mètodes Numèrics 

240022 Càlcul II     

240013 Mecànica Fonamental 240133 Mecànica 

240015 Fonaments Informàtica 240132 Informàtica 

240013 Mecànica Fonamental 240332 Teoria de Màquines 
 
 
(Actualitzat d’acord amb les modificacions aprovades a la Normativa acadèmica dels estudis 
de grau i màster del curs 2017-2018) 


