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RESOLUCIÓ PROVISIONAL 
 

ADMISSIÓ CONDICIONAL D’ESTUDIANTS AL MÀSTER 
UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS 

CURS 2019/2020 
SEGON QUADRIMESTRE 

 
 
 
FETS I FONAMENT DE DRET 
 
 
Primer.– L’apartat 1.2. “Accés als estudis de màster” de la Normativa 
Acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC (NAGRAMA) recull les normes 
que regulen l’accés de les estudiantes i estudiants als estudis de màsters 
universitaris de la UPC. 
 
Segon.- L’apartat 1.2.4. “Màsters amb atribucions” d’aquesta Normativa recull 
l’accés als màster universitaris amb atribucions. A l’apartat “Admissió 
d’estudiants”  s’estableix que els requisits específics d’admissió als màsters són 
competència del centre docent. 
 
Tercer.- L’acord CAA 13.01.03 de la Comissió d’Avaluació Acadèmica de l’Escola 
de Camins de data 18.01.2013 va aprovar els criteris específics d’admissió, 
valoració de mèrits i selecció de candidates i candidats que s’han publicat en el 
web de l’Escola de Camins. 
 
Quart.- La comissió acadèmica del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i 
Ports acorda obrir la preinscripció per sol·licitar l’admissió al segon quadrimestre 
del curs 2019-2020 perquè hi ha places lliures. Aquesta convocatòria només està 
adreçada a estudiantat procedent del Grau en Enginyeria Civil de la UPC,  que 
pot iniciar els estudis en el segon quadrimestre del curs per l’itinerari formatiu 
específic que ha de cursar. 
 
Cinquè.- D’acord amb l’apartat 2.2 procediment especial una vegada s’ha tancat 
la preinscripció als estudis de màster del document de procediments 
administratius vinculats a la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, 
es realitza la valoració i la selecció de candidats i candidates que no van 
completar/no van realitzar la preinscripció dins el termini establert. 
 
Sisè.- D’acord els criteris específics d’admissió, valoració de mèrits i selecció de 
candidates i candidats que estan publicats en el web d’aquesta Escola, 
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RESOLC, 
 
Primer. – Proposar l’admissió condicional al Màster en Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports per al segon quadrimestre del curs 2019/2020 de l’estudiantat 
següent:  
 
 
 
 

Núm.  DNI   

1  45863936G   

2  48074649A   

3  47842386V   

4  41581215K   

5  47325703Y   

6  53298839L   

7  53833638E       

 
 
D’acord amb l’apartat 1.2.4 Màsters amb atribucions de la Normativa Acadèmica 
dels estudis de grau i màster de la UPC, l’admissió definitiva està condicionada a 
l’acreditació, en el moment de formalitzar la matrícula (1), dels requisits generals 
i específics d’accés al màster. 
 
Segon.- Aquesta resolució té caràcter provisional i les persones interessades 
poden presentar al·legacions fins al 31 de gener de 2020 per correu electrònic 
a admissions.masters.camins@upc.edu o bé presencialment al Servei d’Atenció a 
l’Usuari de Graus i Màsters –SIAE Camins– en horari d’atenció a l’usuari 
(https://camins.upc.edu/ca/estudis/tramits-academics) 
 
 
El president de la Comissió Acadèmica i Cap d’estudis del MECCP 
 
 
 
 
 
Miquel Estrada 
Barcelona, 20 de gener de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Els períodes de matrícula es poden consultar en el calendari de tràmits acadèmics de màster 2019-2020, 

que es publica en el web de l’Escola de Camins: (https://camins.upc.edu/ca/estudis/calendaris). 


