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CALENDARI D’EXTINCIÓ DEL 
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Pla d’extinció de la titulació 

 
Per la formulació del Pla d’extinció es segueixen els criteris formulats al document “Aprovació del marc 
d’extinció de titulacions de grau i màster universitari”, acord núm.211/2014 del Consell de Govern pel qual 
s’aprova el marc d’extinció de titulacions de grau i màster universitari a la UPC.  

S’enumeren a continuació els citats criteris aplicables: 

1.1 “L’extinció de les titulacions es realitzarà curs a curs, fins i tot en els casos que el centre 
decideixi implantar el nou títol que el substitueixi de cop, mentre hagi estudiants en la 
titulació a extingir.” 

 

1.2 “Un cop extingit cada curs, s’efectuaran quatre convocatòries d’examen en els dos cursos 
acadèmics següents, en el cas dels graus…” 

 

1.3 “No es preveu docència extraordinària en els plans d’estudis de grau i màster en 
extinció…” 
  

1.4 “Els cursos es consideraran extingits a tots els efectes i, per tant, les convocatòries 
d’examen per any acadèmic de què disposen els estudiants computaran a efectes de 
superació d’assignatures de cursos extingits.” 

 

5.3. “L’estudiant té dret a finalitzar els estudis que ha iniciat” ... “En cas d’esgotar les 
convocatòries extraordinàries sense haver finalitzat els seus estudis, se li donarà l’opció de 
continuar-la en qualsevol dels centres de la UPC que tingui implantada la mateixa titulació 
o una de característiques similars. En aquest cas, s’aplicaran les adaptacions que s’escaigui 
sense cost associat”. 
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Calendari d’extinció del Grau en Fotografia i Creació Digital 
 

 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 

Assignatures de 
1er curs 

(No hi ha docència)       
2 convocatòries  
extraordinàries 

exàmens 1er curs  

(No hi ha docència)    
2 convocatòries  
extraordinàries 

exàmens 1er curs  

      

Assignatures de 
2n curs Docència 

(No hi ha docència)     
2 convocatòries  
extraordinàries 

exàmens 2n curs  

(No hi ha docència)    
2 convocatòries  
extraordinàries 

exàmens 2n curs  

    

Assignatures de 
3er curs Docència Docència 

(No hi ha docència)    
2 convocatòries  
extraordinàries 
exàmens 3r curs  

(No hi ha docència)    
2 convocatòries  
extraordinàries 
exàmens 3r curs  

  

Assignatures de 
4t curs Docència Docència Docència 

(No hi ha docència)    
2 convocatòries  
extraordinàries 
exàmens 4t curs  

(No hi ha docència) 
2 convocatòries  
extraordinàries 
exàmens 4t curs  

 

Les convocatòries extraordinàries d'exàmens es publicaran amb el calendari corresponent de cada curs lectiu 
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