
 
Convalidació per CFGS 

 
GRAU (FASE COMUNA) EN ENGINYERIES: SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ, TELEMÀTICA 

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i  
 Grau en Enginyeria Telemàtica  

 
CFGS: ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS (CFPS 2251) 

ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS 
Introducció als Ordinadors 6 
Projecte de Programació 6 
Sistemes Operatius (*) 6 
 18 
 

CFGS: ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA (LOE) (CFPS ICAO ) 
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS 

Introducció als Ordinadors 6 
Projecte de Programació 6 
Sistemes Operatius (*) 6 
 18 
 

CFGS: AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL (LOE) (CFPS EEB0) 
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS 

Introducció als Ordinadors 6 
Electrònica en les Telecomunicacions 6 
Empresa, Telecomunicacions i Sostenibilitat 6 
 18 
 

CFGS: DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES (CFPS 2252) 
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS 

Introducció als Ordinadors 6 
Projecte de Programació 6 
Sistemes Operatius (*) 6 
 18 
 

CFGS: DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA (LOE) (CFPS ICABO) 
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS 

Introducció als Ordinadors 6 
Projecte de Programació 6 
Sistemes Operatius (*) 6 
 18 
 

CFGS: DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES ELECTRÒNICS (CFPS 0852) 
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS 

Introducció als Ordinadors 6 
Electrònica en les Telecomunicacions 6 
Empresa, Telecomunicacions i Sostenibilitat 6 
 18 

 
 
 
 
 



SEGUEIX DARRERA 
 
 

CFGS: SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL AUTOMÀTICS (CFPS 0851) 
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS 

Introducció als Ordinadors 6 
 6 

 
CFGS: SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS (CFPS 0854)(CFPS EED0) 

ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS 
Introducció als Ordinadors 6 
Projecte de Programació 6 
Fonaments de Telemàtica 6 
 18 

 
(*) L’assignatura SISTEMES OPERATIUS correspon al quadrimestre 2B (fora de la Fase 
Inicial comuna entre els graus en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i en 
Enginyeria Telemàtica). Aquesta assignatura la trobaràs per poder convalidar quan 
formalitzis la matrícula del quadrimestre 2B un cop triat el grau. 
 
NOTA: NO hi ha cap CFGS que doni dret a convalidar assignatures al Grau en 
Enginyeria de Sistemes Aeroespacials. 

INFORMACIÓ IMPORTANT 

El tràmit per sol·licitar la convalidació per CFGS implica aconseguir el dret a convalidar 
les assignatures i/o crèdits establerts en l’acord corresponent. Al abonar la taxa de 
l’estudi de convalidacions per CFGS (54,54€) l'estudiantat genera aquest dret i llavors 
pot triar en el moment de la matrícula una d'aquestes dues opcions: 

Opció A- convalidar cadascuna de les assignatures a les que hi té dret (triant el grup 
CONV en el camp "grup de matrícula" de l'aplicatiu de matrícula). Les assignatures a 
convalidar apareixen en matrícula quan l’assignatura està definida al pla d’estudis al 
quadrimestre del que ens matriculem. 
S'haurà d'abonar el 20% del preu del crèdit, fixat  al Decret de Preus Públics. 
L'assignatura quedarà superada i es reflectirà a l'expedient acadèmic sense nota 
numèrica i amb la nota descriptiva de Convalidada. A partir d'aquest moment no es 
podrà cursar l'assignatura (NO es pot assistir a classe).  
 
Opció B- cursar l'assignatura si l'estudiantat té un especial interès en rebre els 
continguts de l'assignatura o no està segur/a de tenir el nivell de coneixements que 
s'assoliria cursant l'assignatura (triant el grup horari que vulgui en el camp "grup de 
matrícula" de l'aplicatiu de matrícula). 
S'haurà d'abonar el 100% del preu del crèdit, fixat  al Decret de Preus Públics. 
L'assignatura serà avaluada segons el rendiment demostrat per l'estudiantat: 
- En el cas de superar l'assignatura, aquesta s'incorporarà a l'expedient de l'estudiantat 
amb la nota numèrica i descriptiva assolida en l'avaluació, a partir d'aquest moment ja 
no es podrà convalidar l'assignatura. - En el cas de suspendre l'assignatura, 
l'estudiantat podrà, al següent quadrimestre en el qual s'imparteixi l'esmentada 
assignatura, triar en el moment de matrícula si la torna a cursar (Opció B amb el 
conseqüent recàrrec per segona matrícula - percentatge fixat al Decret de Preus 
Públics) o si convalida l'assignatura (Opció A). 

https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus/decret-de-preus-publics
https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus/decret-de-preus-publics
https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus/decret-de-preus-publics
https://www.upc.edu/sga/ca/matricula/preus/decret-de-preus-publics

