
Grau en Matemàtiques 
 
Reunió de la Comissió d’Avaluació Curricular de Fase Inicial el dia 
22/07/2015 
 
Es reuneix la Comissió d’Avaluació de Fase Inicial del Grau en Matemàtiques a les 
10:00 h. 
 
Assistents: 
 
Jaume Franch, degà i responsable de Càlcul Diferencial; 
Narciso Román, cap d’estudis; 
Jaume Soler, secretari de la comissió; 
Anna de Mier, responsable de Matemàtica Discreta; 
Miguel Muñoz, responsable de Fonaments de la Matemàtica; 
Jordi Cortadella, responsable d’Informàtica; 
Mercè Ollé, professora  d’Àlgebra Lineal Numèrica; 
Montse Maureso, professora de Càlcul en Una Variable; 
Pere Pascual, responsable de Geometria Afí i Euclidiana; 
Jordi Quer, responsable d’Àlgebra Lineal. 
 
L’avaluació del Bloc Curricular 1 (Fase Inicial) es basa en els següents criteris, aprovats 
per Comissió Permanent: 
 
Criteri 1 (condició necessària): és condició necessària (però no suficient) per superar el 
bloc que totes les notes siguin superiors o iguals a 3.5, i la mitjana superior o igual a 5. 
 
Criteri 2 ((condició suficient); són condicions suficients per superar el bloc que 

a) totes les notes siguin superiors o iguals a 5, amb l’excepció d’una nota superior 
o igual a 4, juntament amb una mitjana superior o igual a 6, o bé que 

b) totes les notes siguin superiors o iguals a 5, amb l’excepció d’un màxim de dues 
assignatures amb nota superior o igual a 4.5, juntament amb una mitjana 
superior o igual a 5. 

 
Els casos que compleixen el criteri 1 però no el criteri 2 s’analitzen individualment 
tenint en compte tota la informació disponible, incloent les al.legacions dels 
estudiants. 
 
Casos particulars: 
 
Els estudiants: 
Tomàs Colldecarrera Sunyer 
Oriol Samaranch Rodríguez 
 
 són NO APTES de 15 crèdits. Tots dos han demanat i cursat trasllat d’expedient. 
 
Els estudiants: 



Maria Cristina Munuera Raga 
Clara Llausàs Godo 
no han cursat tot el bloc i han demanat i cursat trasllat d’expedient. 
 
L’estudiant 
Enric Amadó Vicente 
Hauria hagut de ser desvinculat però té autorització per ampliació de termini de Fase 
Inicial (aprovada pel Degà per circumstàncies personals). 
 
Estudiants Pendents de Qualificació: 
 
Jordi Melé Carné: no es desvincula però el cap d’estudis parlarà amb ell. 
Daniel Lugosi Enes: es desvincula. El cap d’estudis parlarà amb ell, però no se li accepta 
la instància. 
Sílvia Genescà Pujol: no es desvincula. 
Tadzio Geer: es concedeix un quadrimestre de gràcia. 
 
Estudiants que no compleixen la condició necessària: 
 
Pol Brià Bofarull: no se’l desvincula. 
 
Judith López Clemente: cal mirar la normativa perquè té la Fase Selectiva aprovada de 
la Llicenciatura. No se la desvincula. 
 
Estudiants NO APTES de 15 crèdits: 
 
Adrián Hernández Ramos: ha de parlar amb el cap d’estudis. S’acceptarà la instància. 
 
 
 
Barcelona, 22 de juliol de 2015 
 
 El Secretari de la Comissió d’Avaluació 
 
 
 
 

Jaume Soler Villanueva 
 
 
 Vist-i-plau, el President de la Comissió d’Avaluació 
 
 
 
 
 

Jaume Franch Bullich 


