Resolució 640/2020
Ampliació el termini per sol·licitar la renúncia o modificació de la
matrícula del 2nQ 2019-20
Antecedents
La Normativa acadèmica general dels estudis de grau i màster de la UPC – NAGRAMA- preveu,
a l’apartat 2.6, la renúncia total i la baixa d’assignatures de la matrícula, amb efectes
exclusivament acadèmics. El calendari acadèmic general del curs 2019-20 estableix que el
termini per sol·licitar la renúncia o la baixa d’assignatures de la matrícula del 2n quadrimestre
del curs 2019-20 és el 31 de març.
Per Acord CG/2020/31, d’1 d'abril de 2020, del Consell de Govern, pel qual s’aprova la
modificació temporal de tarifes del pressupost 2020 de la UPC en resposta a la crisi sanitària
produïda per el COVID-19 es va modificar el termini referenciat, prorrogant-lo fins el 17 d’abril
(apartat 2).
D’ençà de la darrera sessió del Consell de Govern, el Ministeri d’Universitats ha fet públic un
seguit de recomanacions acordades al sí de la Conferència General de Política Universitària,
que determinen la conveniència de definir addendes a les guies docents de les assignatures
per garantir les evidències necessàries de les modificacions operades en l’ordenació docent de
les assignatures i en la seva avaluació, i per procurar la correcta informació a l’estudiantat.
Els centres docents han establert el procediment de definició de les addendes a les guies
docents i la corresponent publicació, d’acord amb les directrius del Vicerectorat de Política
Acadèmica, acordant que la totalitat de les addendes han d’estar disponibles per a
l’estudiantat abans del 30 d’abril de 2020.
En conseqüència, procedeix ampliar el termini per sol·licitar la renúncia a la matrícula, o la
baixa acadèmica d’assignatures, de forma que l’estudiantat tingui a la seva disposició la
informació necessària de la guia docent abans de presentar la sol·licitud.
És per això que, en virtut de l’habilitació establerta per Acord CG/2020/02/02, d’1 d'abril de
2020, del Consell de Govern, pel qual s’aprova el suport a les instruccions i resolucions
adoptades pel rector de la UPC com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel
coronavirus COVID-19 i la declaració de l'estat d'alarma,
RESOLC
1. Modificar el termini de presentació de sol·licituds de renúncia a la matrícula o baixa
d’assignatures, amb efectes exclusivament acadèmics, determinat en el punt segon de
l’Acord CG/2020/31, de Consell de Govern d’1 d'abril de 2020, en el sentit de fixar-lo en el
30 d’abril de 2020.
2. Publicar la present Resolució i informar-ne a la propera sessió del Consell de Govern,
d’acord amb allò previst a l’Acord CG/2020/02/02, d’1 d'abril de 2020.

El Rector
Barcelona, 17 d’abril de 2020
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