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Apro
ovats en CP 13 maig 2011.

e
formatt per totess les assignaatures obliggatòries i o
optatives qu
ue no
El Bloc 1 (B1) està
form
men part dee la fase in
nicial: un total
t
de 15
56 ECTS peer als Grau
us en Engin
nyeria
Agríccola, Agroam
mbiental i del
d Paisatgee, i Alimentari, i de 162
2 per al Graau en Engin
nyeria
de Siistemes Biològics.
És su
ubjecte d’avvaluació curricular aquell estudiaant que ha cursat (mattriculat i avaaluat)
totess les assignaatures obliggatòries i op
ptatives que
e constitueixen el bloc.. En el cas de
d les
optatives cursad
des en règim
m de mobiliitat han d’haver estat avaluades.
a
Per tal
t de que l’estudiant pugui supeerar el bloc B1, haurà de complirr amb algun
n dels
criteris següentss:
Crite
eri 1:
Totes les notes són superio
ors o iguals a 5.
Crite
eri 2:
La no
ota mitjanaa del bloc és superior o igual a 5.5, i compleeix alhora amb els següents
puntts:
d
Graus en Enginyyeria Agrícola, Agroambiental i del Paisattge, i
1. EEn el cas dels
A
Alimentari,
ha de tenir un mínim de 138 ECTTS amb notaa superior o igual a 5. En el
c de Grau en Enginyeeria en Sisteemes Biològgics ha de tenir
cas
t
un mín
nim de 144 ECTS
a
amb
nota igual o superior a 5.
2. Te
T un màxim
m de 18 ECTTS amb notaa entre 4 i 4.9.
4
Si l’eestudiant éss subjecte de ser avalluat però no
n compleixx el criteri 2 i té una nota
mitjaana del blocc superior o igual a 5.5 i no té cap assignaturaa amb una nota d’avaluació
inferrior a 4 o igu
ual a No Preesentat (NP), llavors ess pot acollir al criteri 3.
Crite
eri 3:
Podrrà sol∙licitarr a la Comissió d’Avalu
uació de B1
1 superar aquest
a
blocc en els terrminis
estab
blerts al callendari d’avvaluació. Caaldrà que l’e
estudiant argumenti aamb claredaat, i si
s’esccau que accrediti amb
b documen
nts, els mo
otius pels quals cal considerarr una
excepcionalitat..
En aq
quest cas laa comissió, per acord raonat,
r
pod
drà resoldree favorablem
ment o no el
e cas
expo
osat, però seempre amb
b caràcter exxcepcional.

