CR
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Apro
ovats en CP 14 octubre 2009.
La faase inicial (FFI) esta con
nstituïda peer les assign
natures del primer anyy acadèmic,, és a
dir de 1er i 2on nivell (60 ECTS).
ons la normaativa acadèèmica dels estudis
e
de grau,
g
un estudiant ha d
de ser avalu
uat de
Sego
la FI quan ho haa estat de to
otes les assignatures que compossen el bloc, i també quaan ha
esgotat el term
mini màxim
m per superar‐la, encaara que no
o hagi estaat avaluat de la
totalitat d’assign
natures.
Per tal
t de que l’’estudiant pugui
p
superrar el bloc de
d FI, haurà de complirr amb algun
n dels
criteris següentss:
Crite
eri 1:
Totes les notes són superio
ors o igual a 5.
Crite
eri 2:
La no
ota mitjana del bloc és superior o igual a 5, i compleix
c
alhora amb eels següentts
puntts:
1.
Te un míínim de 42 ECTS
E
amb nota
n
superior o igual a 5 i,
2.
Te un mààxim de 18 ECTS amb nota
n
entre 4 i 4.9.
eri 3:
Crite
Si l’estudiant no
o compleix el
e criteri 2 i compleix alhora amb els
e següents criteris:
La nota mitjana
m
del bloc és sup
perior o iguaal a 5 i,
1.
2.
Totes less notes són superiors o igual a 4.
ors, aquest podrà sol∙licitar a la Co
omissió d’A
Avaluació dee FI superarr aquest blo
oc en
Llavo
els teerminis estaablerts al caalendari d’avaluació. Caaldrà que l’estudiant argumenti amb
clareedat, i si s’esscau que accrediti amb documentss, els motiuss pels qualss cal conside
erar
una excepciona
e
litat.
En aq
quest cas laa comissió, per
p acord raaonat, podrrà resoldre favorablem
f
ment o no el cas
expo
osat, però seempre amb
b caràcter exxcepcional.

