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Antecedents
La Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) és un dels pocs centres espanyols que ofereix
la possibilitat d’obtenir qualsevol de les cinc mencions o especialitats del grau en Enginyeria
Informàtica (GEI).
Cada especialitat està constituïda per vuit assignatures de 6 crèdits ECTS, sis de les quals són
obligatòries d’especialitat i les altres dues són complementàries que l’estudiant pot triar
entre un conjunt predeterminat d’assignatures, en funció de l’especialitat.
Està previst que l’estudiant pugui cursar assignatures d’una altra especialitat per obtenir
crèdits lligats a l’optativitat.
L’estudiant que hagi aprovat un mínim de 30 ECTS optatius d’assignatures d’una altra
(segona) especialitat i dels quals un mínim de 24 ECTS siguin d’assignatures obligatòries
d’aquesta segona especialitat, rep de la FIB, si la sol·licita, una acreditació d’haver cursat
una intensificació d’optatives de l’especialitat.
Es permet que l’estudiant canviï un únic cop d’especialitat durant els estudis (mitjançant
una sol·licitud al cap o la cap d’estudis).
En el grau es fa un treball de fi de grau (TFG) de 18 ECTS lligat a la temàtica de l'especialitat
seleccionada i en el qual se n’han de treballar les competències tècniques. Es pot inscriure
el TFG quan es tenen aprovades totes les assignatures obligatòries comunes i un mínim de
tres assignatures obligatòries d’especialitat. El responsable de l’especialitat ha de donar el
vistiplau a la proposta en el moment de la inscripció.
El marc normatiu pel qual es regeix aquesta normativa és:
-

-

-

El RD 1002/2010 (art. 5), que ofereix la possibilitat d’obtenir una segona menció
(reconeixement de dues especialitats) al GEI.
La Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC (NAGRAMA 2019-2020,
apartat 2.4.7), que dona la referència general per a la UPC, la qual preveu que l’estudiant
pugui acreditar la superació de més d’una menció vinculada a un mateix títol de grau.
La NAGRAMA 2019-2020 (apartat 2.5.1), que regula i permet l’excés a un màxim de 18
crèdits ECTS en un grau de 240 crèdits ECTS, sempre que sigui sobre crèdits lligats a
l’optativitat i a criteri del centre.
La Normativa del treball de fi de grau del GEI a la FIB, que dona les pautes generals del
TFG.
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Article 1. Objecte
Aquest normativa té com objecte regular l’obtenció de l’especialitat o menció addicional en el grau
en Enginyeria Informàtica de la Facultat d'Informàtica de Barcelona de la UPC.

Article 2. Condicions per obtenir la menció addicional
L’especialitat que l’estudiant esculli, segons el que està establert al pla d’estudis, serà la seva
especialitat principal.
L’estudiant que vulgui obtenir una especialitat addicional haurà de satisfer les següents
condicions:
1. Superar els 48 crèdits ECTS (les assignatures obligatòries i complementàries
d’especialitat) de cadascuna de les dues especialitats.
2. Superar un TFG de 18 crèdits ECTS que treballi competències tècniques d’ambdues
especialitats.
Si en el moment d’obtenir el títol es compleixen les condicions anteriors, l'estudiant rep el
títol de graduat o graduada en Enginyeria Informàtica en la menció principal a l’anvers i en
la que s’especifica com a menció addicional al revers.
Disposició transitòria
L’estudiant que ha inscrit el TFG durant el mes de gener de 2020 i que satisfà les condicions
per obtenir la menció addicional, pot sol·licitar, mitjançant una instància al cap o la cap
d’estudis, acollir-se a aquesta normativa fins al 29 de febrer de 2020.
Disposició addicional única
Aquesta normativa entra en vigor l’endemà que l’aprovi la Comissió Permanent de la FIB.
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