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El Bloc 1 (B1) està format per totes les assignatures obligatòries i optatives que no
formen part de la fase inicial.
És subjecte d’avaluació curricular aquell estudiant que ha cursat (matriculat i avaluat)
totes les assignatures obligatòries i optatives que constitueixen el bloc. En el cas de les
optatives cursades en règim de mobilitat han d’haver estat avaluades.
Per tal de que l’estudiant pugui superar el bloc B1, haurà de complir amb algun dels
criteris següents:
Criteri 1:
Totes les notes són superiors o iguals a 5.
Criteri 2:
La nota mitjana del bloc és superior o igual a 5.5, 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.
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.

