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QUE ÉS UN BLOC CURRICULAR?

Un bloc curricular es defineix com un conjunt d’assignatures amb uns 
objectius formatius comuns que s’avaluen de forma global en un 
procediment que s’anomena avaluació curricular.



QUINS BLOCS CURRICULARS TENIM A L’EEABB

• La fase inicial, constituïda pels 60 ECTS del primer curs del pla 
d’estudis.

• EL Bloc curricular 1 que inclou la resta d’assignatures obligatòries i 
optatives del pla d’estudis, excepte el TFG.

• El Treball Fi de Grau (TFG)



QUINS CRITERIS PER SUPERAR EL BLOC 
CURRICULAR FASE INICIAL TENIM A L’EEABB
• Un estudiant es avaluat del Bloc curricular fase inicial, quan ha 

cursat totes les assignatures que el composen o quan ha esgotat el 
termini màxim per superar-la, encara que no se’ls hagi avaluat de la 
totalitat d’assignatures.

• el rendiment mínim de la Fase Inicial, per tal de no ser desvinculat 
dels estudis, s’ha establert en 42 ECTS d’aquesta fase. El termini 
màxim per superar-los segons la modalitat de dedicació als estudis és: 
• Estudiants a temps complet: termini màxim de 2 anys acadèmics.

• Estudiants a temps parcial: termini màxim de 4 anys acadèmics.

• El rendiment mínim del 1r any acadèmic és superar 12 ECTS



QUE ÉS UNA ASSIGNATURA COMPENSABLE?

És una assignatura suspesa amb una qualificació entre 4 i 4.9, que és susceptible 
de quedar compensada en el moment de l’avaluació curricular.

Fins que es produeixi l’avaluació curricular es considera una assignatura suspesa a 
tots els efectes.



CRITERIS PER SUPERAR EL BLOC CURRICULAR FASE INICIAL 
ALS GRAUS D’ENGINYERIA DE L’EEABB

Per tal de que l’estudiant pugui superar el bloc de FI, haurà de complir amb algun dels criteris 
següents:

Criteri 1:

Totes les notes són superiors o igual a 5.

Criteri 2: 

La nota mitjana del bloc és superior o igual a 5, i compleix alhora amb  els següents punts:
1. Te un mínim de 42 ECTS  amb nota superior o igual a 5 i,

2. Te un màxim de 18 ECTS amb nota entre 4 i 4.9.



Criteri 3:

Si l’estudiant no compleix el criteri 2 i compleix alhora amb els següents criteris: 
1. La nota mitjana del bloc és superior o igual a 5 i,

2. Totes les notes són superiors o igual a 4.

Llavors, aquest  podrà sol·licitar a la Comissió d’Avaluació de FI superar aquest bloc en 
els terminis establerts al calendari d’avaluació. Caldrà que l’estudiant argumenti amb 
claredat, i si s’escau que acrediti amb documents, els motius pels quals cal considerar 
una excepcionalitat.

En aquest cas la comissió, per acord raonat, podrà resoldre favorablement o no el cas 
exposat, però sempre amb caràcter excepcional.  

CRITERIS PER SUPERAR EL BLOC CURRICULAR FASE INICIAL 
ALS GRAUS D’ENGINYERIA DE L’EEABB



CRITERIS PER SUPERAR EL BLOC CURRICULAR FASE INICIAL 
AL GRAU EN PAISATGISME DE L’EEABB/ETSAB

Per tal de que l’estudiant pugui superar el bloc de FI, haurà de complir amb algun dels criteris 
següents:

Criteri 1:

Totes les notes són superiors o igual a 5.

Criteri 2: 

La nota mitjana del bloc és superior o igual a 5.5, i compleix alhora amb  els següents punts:
1. Te un mínim de 48 ECTS  amb nota superior o igual a 5 i,

2. Te un màxim de 12 ECTS amb nota entre 4 i 4.9.



CRITERIS PER SUPERAR EL BLOC CURRICULAR FASE INICIAL 
AL GRAU EN PAISATGISME DE L’EEABB/ETSAB

Criteri 3:

Si l’estudiant no compleix el criteri 2 i compleix alhora amb els següents criteris:

1. La nota mitjana del bloc és superior o igual a 6 i,

2. Totes les notes són iguals o superiors a 4.

Llavors, aquest  podrà sol·licitar a la Comissió d’Avaluació de FI superar aquest bloc en els 
terminis establerts al calendari d’avaluació. Caldrà que l’estudiant argumenti amb claredat, i si 
s’escau que acrediti amb documents, els motius pels quals cal considerar una excepcionalitat.

En aquest cas la comissió, per acord raonat, podrà resoldre favorablement o no el cas exposat, 
però sempre amb caràcter excepcional.  



CRITERIS PER SUPERAR EL BLOC CURRICULAR 1 ALS GRAUS 
D’ENGINYERIA DE L’EEABB

Per tal de que l’estudiant pugui superar el B1, haurà de complir amb algun dels criteris 
següents:

Criteri 1:

Totes les notes són superiors o igual a 5.

Criteri 2: 

La nota mitjana del bloc és superior o igual a 5, i compleix alhora amb  els següents punts:

1. En el cas dels Graus d’Enginyeria Agrícola i Agroambiental i del Paisatge ha de tenir un 
mínim de 138 ECTS amb nota superior o igual a 5. En el cas de Grau en Enginyeria de 
Sistemes Biològics i Enginyeria Alimentària ha de tenir un mínim de 144 ECTS amb nota 
igual o superior a 5.

2. Te un màxim de 18 ECTS amb nota entre 4 i 4.9.



CRITERIS PER SUPERAR EL BLOC CURRICULAR 1 ALS GRAUS 
D’ENGINYERIA DE L’EEABB

Si l’estudiant és subjecte de ser avaluat però no compleix el criteri 2 i té una nota mitjana del 
bloc superior o igual a 5.5 i no té cap assignatura amb una nota d’avaluació inferior a 4 o igual a 
No Presentat (NP), llavors es pot acollir al criteri 3. 

Criteri 3: 

Podrà sol·licitar a la Comissió d’Avaluació de B1 superar aquest bloc en els terminis establerts al 
calendari d’avaluació. 

Caldrà que l’estudiant argumenti amb claredat, i si s’escau que acrediti amb documents, els 
motius pels quals cal considerar una excepcionalitat. En aquest cas la comissió, per acord 
raonat, podrà resoldre favorablement o no el cas exposat, però sempre amb caràcter 
excepcional. 



Per tal de que l’estudiant pugui superar el B1, haurà de complir amb algun dels criteris següents:

Criteri 1:
Totes les notes són superiors o iguals a 5.

Criteri 2:

 quan tingui una o dos assignatures amb qualificació descriptiva de suspens i nota numèrica no inferior a 4, la resta
d’assignatures aprovades i que la mitjana ponderada pels crèdits de cada assignatura, sigui igual o més gran que 5,5

 quan tingui tres assignatures amb qualificació descriptiva de suspens i nota numèrica no inferior a 4, la resta
d’assignatures aprovades i que la mitjana ponderada sigui igual o més gran que 6

Si l’estudiant és subjecte de ser avaluat però no compleix el criteri 2 i té una nota mitjana del bloc superior o igual a 5.5 i
no té cap assignatura amb una nota d’avaluació inferior a 4 o igual a No Presentat (NP), llavors es pot acollir al criteri 3.

CRITERIS PER SUPERAR EL BLOC CURRICULAR 1 AL GRAU EN 
PAISATGISME DE L’EEABB/ETSAB



Criteri 3:

Si l’estudiant no compleix el criteri 2 podrà sol·licitar a la Comissió d’Avaluació de B1 superar aquest bloc en els terminis 
establerts al calendari d’avaluació. Caldrà que l’estudiant argumenti amb claredat, i si s’escau que acrediti amb documents, 
els motius pels quals cal considerar una excepcionalitat.

En aquest cas la comissió, per acord raonat, podrà resoldre favorablement o no el cas exposat, però sempre amb caràcter 
excepcional.

CRITERIS PER SUPERAR EL BLOC CURRICULAR 1 AL GRAU EN 
PAISATGISME DE L’EEABB/ETSAB


