
Resum normativa plans docents i avaluació i qualificació dels aprenentatges

Objectius:

1- Regular plans docents (Graus i Màsters).
2- Definir sistema i procediment dels processos d'avaluació i qualificació.

Plans docents:

A trets generals es normativitzen i sistematitzen (per més concreció mireu la normativa). 
Aquests plans docents no es podran modificar durant el període acadèmic.

Avaluació contínua: 

Cap proba o examen podrà representar més del 50% de la qualificació final de l'assignatura.

Avaluació única: 

Es manté com a dret i no cal acreditar que no es pot acollir a contínua. Cada pla docent estableix si hi ha o no 
termini per acollir-s'hi.

Segona convocatòria extraordinària:

Si et resten el 10% dels crèdits per acabar els estudis tens dret a convocatòria extraordinària si has matriculat totes 
les assignatures que et queden.

Matrícules d'honor: 

S'oferiran per un màxim del 5% dels estudiants matriculats (qualificació mínima 9,00).

Renúncia:

Es pot renunciar a la qualificació final d'una assignatura si està aprovada.

Reavaluació: 

Obligatòria  per  totes  les  assignatures,  tot  i  que algunes  proves  poden acreditar  no ser  reavaluables,  com les 
pràctiques. Tindrà requisits mínims per poder presentar-s'hi que es fixaran a cada consell d'estudis. Pel que fa als 
terminis de reavaluació, serà dins del període de docència de l'assignatura i entre 20 dies com a mínim i 40 dies 
com a màxim després d'haver fet la darrera prova (els primers 20 dies es dediquen a correcció i revisió), coincidint 
amb el tancament de l'acta.

Publicació de les qualificacions:

Les qualificacions (de qualsevol prova) s'han de publicar màxim 15 dies després d'haver-la fet. Totes les activitats 
tindran revisió entre 18 i 20 dies després de la seva realització.

Reclamacions: 

Presentar un escrit en un termini màxim de 10 dies després del tancament i publicació de l'acta definitiva. El 
tribunal es reuneix 5 dies després de presentada la petició i 5 dies després es pronuncia. 


