Glossari de termes i indicadors
No Apte a Fase Selectiva / Fase Inicial
Existeixen dues situacions que determinen que un estudiant o estudianta tingui la consideraci&oacute; de no apte
d'aquest bloc curricular: 1. No apte de fase selectiva/inicial - quan, havent esgotat la seva perman&egrave;ncia a la fase
selectiva/inicial, no la supera curricularment. Aquestes persones estan afectades per l'article 4 de la Normativa de
Perman&egrave;ncia vigent. 2. No apte de primer any acad&egrave;mic -quan no ha superat un m&iacute;nim de 15
cr&egrave;dits en el seu primer any acad&egrave;mic. Aquestes persones estan afectades per l'article 3 de la
Normativa de Perman&egrave;ncia vigent. En els plans d'estudis amb fase selectiva/inicial d'1 quadrimestre aquesta
situaci&oacute; no t&eacute; efectes administratius ja que les persones en aquesta situaci&oacute; s&oacute;n "No
aptes de Fase Selectiva/Inicial" en no haver-la superat en un temps igual al doble de la seva durada.

No conformitat
Incompliment d&rsquo;un requisit del sistema de gesti&oacute;.

Nota de tall o nota d'accés
&Eacute;s la nota m&iacute;nima necess&agrave;ria per accedir a una titulaci&oacute; universit&agrave;ria. No
t&eacute; relaci&oacute; amb la dificultat dels estudis, sin&oacute; amb la seva oferta i la seva demanda, per la qual
cosa varia anualment. Com m&eacute;s demanda i/o menys places hi ha d'una titulaci&oacute;, m&eacute;s alta
&eacute;s la nota de tall. / En les titulacions amb l&iacute;mit m&agrave;xim d'admissi&oacute; (LMA) la nota de tall la
marca l'&uacute;ltim/a alumne/a que apareix en la llista d'admesos de la fase de preinscripci&oacute; de juny.

Nota de tall via PAU/FP, 1a assignació
Valor m&iacute;nim de nota per la via PAU/FP que permet accedir als estudis d'una titulaci&oacute; i que s'estableix
mitjan&ccedil;ant el primer proc&eacute;s d'assignaci&oacute; el mes de juliol. Aquesta nota correspon, doncs, a la de
l'&uacute;ltim estudiant adm&egrave;s per aquesta via. Quan l'estudi no cobreix les places s'estableix una nota de tall
t&egrave;cnica de 5.
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