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Creació de la Comissió d’Avaluació Curricular del grau en 
Intel·ligència Artificial (CACGIA) 

 

FETS 

La Junta de Facultat de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, en la sessió de 26 de febrer de 
2020,  va aprova la creació del grau en Intel·ligència Artificial. 

El Consell de Govern de la UPC va aprovar, en sessió de 2 de juliol de 2020, Acord 
CG/2020/05/48, la Memòria de verificació del grau en Intel·ligència Artificial. 

El grau en Intel·ligència Artificial s’ha implantat el present curs 2021-2022. 

Segons s’indica a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC. Curs acadèmic 
2021-2022: 

Cada centre estableix els mecanismes per efectuar l’avaluació curricular a partir dels 
resultats obtinguts en els assignatures que componen el bloc curricular. Aquesta 
avaluació l’ha de fer una comissió específica. En el cas de l’avaluació curricular de la fase 
inicial, la comissió ha d’estar formada, com a mínim, per professors i professores i per 
estudiants que l’han superada. 

Per aquest motiu, la Comissió Permanent de la Facultat d’Informàtica de Barcelona 

 

ACORDA 

Crear la Comissió d’Avaluació Curricular del grau en Intel·ligència Artificial (CACGIA) i aprovar la 
normativa que l’ha de regir segons el document annex 1. 

 

 

Barcelona, 1 de juliol de 2022. 
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ANNEX I 

 

Normativa de la Comissió d'Avaluació Curricular del grau en 
Intel·ligència Artificial (CACGIA) 
 

 

1. Naturalesa 

La Comissió d’Avaluació Curricular del Grau en Intel·ligència Artificial (CACGIA), impartit per la Facultat 
d’Informàtica de Barcelona, és una comissió executiva encarregada d’avaluar els blocs curriculars dels 
estudiants i les estudiants. 

 
2. Blocs curriculars del grau 

Al grau en Intel·ligència Artificial es defineixen dos blocs curriculars:  

- El Bloc Curricular de Fase Inicial, constituït per les assignatures de primer curs del pla d’estudis: Fonaments 
Matemàtics (FM), Àlgebra (ALG), Programació i Algorísmia 1 (PA1), Fonaments dels Computadors (FC), Càlcul 
(CAL), Introducció a l’Estadística (IE), Programació i Algorísmia 2 (PA2), Introducció a la Robòtica (IR), 
Modelització i Simulació de Sistemes (MSS). 

- El Bloc Curricular Posterior: composat per la resta d’assignatures del grau.  

 
3. Funcions d’avaluació 

Són funcions de la CACGIA avaluar els blocs curriculars dels estudis del Grau en Intel·ligència Artificial. 

 
4. Composició 

La CACGIA està formada per: 

a) El degà o degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, que la presideix. 

b) El cap o la cap de la Unitat de Gestió d'Estudis de Grau i Màster de la FIB o la persona que n’exerceix  les 
funcions, amb veu i sense vot, que actua com a  secretari o secretària. 

c) El coordinador o coordinadora acadèmica del grau en Intel·ligència Artificial. 

d) Un representant del professorat per cada departament amb docència significativa al grau en Intel·ligència 
Artificial, designat pel degà o degana escoltant els departaments i el coordinador o coordinadora del grau.  

e) Dos representants de l’estudiantat del grau en Intel·ligència Artificial que hagin superat la Fase Inicial, 
membres de la Junta de Facultat, designats pel degà o degana a proposta del delegat o delegada d’estudiants 
del centre. Si a la Junta de Facultat no hi ha prou membres amb la condició exigida, el degà o degana nomena 
els membres de l’estudiantat que faltin entre els membres de l’estudiantat del grau que compleixin aquesta 
condició. 
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5. Mandat i renovació 

El mandat de la CACGIA és el mateix que s’estableixi per a la Comissió Permanent.  El mandat dels 
representants de l’estudiantat és d’un any. 

 

6.  Acords 

Els acords de la comissió d’avaluació curricular es prenen, preferentment, per consens. En cas de procedir a 
votació, els acords s'adopten quan el nombre de vots favorables supera al nombre de vots desfavorables. En 
cas d’empat, dirimeix la persona que presideix la comissió. 
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