REGLAMENT D'AVALUACIÓ DELS ESTUDIANTS DE GRAU DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR
Aprovat per la Comissió de Govern en sessió CG 3/14, de 23 d’octubre de 2014

Preàmbul
La Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants de la UdG, aprovada pel
Consell de Govern en la sessió 4/2013, de 18 de juliol de 2013 estableix:
Article 3
3.2 Correspon a les unitats estructurals a les quals estan adscrits els estudis establir els criteris i les
pautes generals d'avaluació per a totes les seves titulacions i resoldre qualsevol qüestió relacionada
amb el procés d'avaluació, d'acord amb la normativa present
Article 5
5.1 Els sistemes d’avaluació s'han de fixar en el disseny de cadascuna de les assignatures o mòduls
i s'ha de referir a alguna o a algunes de les activitats següents:
a) Classes teòriques, seminaris, ABP i altres activitats complementàries que es facin.
b) Pràctiques.
c) Treballs en relació amb els continguts i les activitats de l’assignatura.
d) Proves parcials.
e) Proves globals.
f) Altres activitats que també garanteixin l’avaluació objectiva del rendiment de l’estudiant.
El professorat ha d’informar clarament i de manera precisa en el disseny de l’assignatura,
publicada a través de la intranet docent, del sistema d’avaluació que s'aplicarà per verificar el
nivell de competències dels estudiants i per determinar-ne la qualificació. Els estudiants han de ser
qualificats d’acord amb els criteris d’avaluació que consten en el disseny de l’assignatura o mòdul.
En cas que hi hagi activitats de participació obligatòria per superar l’assignatura s’han
d’identificar i poden ser referides a competències específiques i/o transversals. Tots els grups de la
mateixa assignatura han de compartir un únic sistema d’avaluació, llevat del supòsit previst per a
l’avançament de convocatòria per finalització d’estudis.
Article 6
6.1 Amb caràcter general, l’avaluació és continuada i té lloc dins el període fixat per a
l’assignatura, d’acord amb la seqüencia del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la
Universitat.
6.2 El procediment d’avaluació continuada permet, d’una banda, que el professor mesuri el
rendiment acadèmic i el progrés dels estudiants a partir del treball que han dut a terme al llarg del
període avaluable i en totes les activitats programades, i pugui orientar els estudiants cap a la
millora del seu aprenentatge, i de l’altra, que l’estudiant conegui la valoració que el professor fa
del seu treball.
Article 7
7.2 Els criteris d’avaluació han de preveure, en funció de la naturalesa de les activitats
d’avaluació, quines d’aquestes activitats, i mitjançant quins procediments, poden ser recuperades
durant el curs. Els Consells d’Estudis garantiran que les activitats d’avaluació identificades com a
recuperables en el disseny de les assignatures puguin dur-se a terme amb els procediments
previstos.
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Objecte
L’objecte d’aquest reglament és establir els criteris generals que hauran de regir l’avaluació de les
assignatures i garantir els procediments d’avaluació i, si escau, de recuperació de les activitats d’avaluació de
les titulacions de grau impartides a l’EPS. Queden fora de l’abast d’aquest reglament les avaluacions
contemplades en l’article 20 de la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants de
la UdG, que fan referència a l’avançament de convocatòria per finalització d’estudis així com les avaluacions
dels Treballs Fi de Grau.
Article 1. Marc general
Segons estableix la normativa esmentada en el Preàmbul, el sistema d'avaluació de la UdG és el de
l'avaluació continuada, entenent com a tal, el seguiment del treball i avaluació de diferents tipus d'activitats
que realitza l'alumne. Les activitats d’avaluació es podran dur a terme, segons la seva tipologia i el que
estableix aquest reglament, en tres períodes: durant les setmanes de classes, en el període d’avaluació final
o en el període de recuperació.
Article 2. Activitats d’avaluació continuada
Les activitats d’avaluació continuada es programaran principalment durant les setmanes de classes. Es podrà
programar en el període d’avaluació final alguna activitat d’avaluació continuada que correspongui a la
matèria impartida les últimes setmanes de classe.
En cas que es programin durant les setmanes de classe s’ubicaran preferiblement dins la franja horària
específica reservada en l’horari general de cada titulació, quan aquesta es contempli, d’acord amb el
coordinador de l’estudi. També es podran programar dins l’horari normal de classe. Les activitats
d’avaluació continuada no podran interferir (ni en durada ni en intensitat) amb el normal desenvolupament
de la docència de la titulació.
Article 3. Activitats d’avaluació recuperables i no recuperables
El professor responsable de l’assignatura ha d’identificar clarament en el disseny de l’assignatura quines de
les activitats d’avaluació que es proposen són “recuperables” i quines “no recuperables”, amb independència
del seu pes en la qualificació final de l'assignatura o de la seva durada o tipologia.
Si es programa una activitat d’avaluació amb un pes igual o superior al 60% de la qualificació final, aquesta
prova haurà de ser recuperable.
Qualsevol activitat o conjunt d’activitats que exigeixi una nota mínima que impossibiliti superar l’assignatura
ha de ser recuperable.
Un “no presentat” en una activitat recuperable anul·la la possibilitat de recuperar-la, excepte en els casos
en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de
grau de l’EPS, o en els que el professor permeti aquesta recuperació.
Article 4. Prova global
La qualificació final de l'assignatura tindrà en compte les activitats d’avaluació continuada i podrà incloure
una prova global. Aquesta prova s’haurà de programar dins el període d’avaluació final marcat en el
calendari acadèmic.
Article 5. Qualificació de no presentat
El professor responsable de l’assignatura ha de determinar clarament en el disseny de l’assignatura els
supòsits en què correspondrà atorgar la qualificació de no presentat. La no assistència a una activitat
d’avaluació declarada d’assistència obligatòria implicarà un no presentat en la qualificació final de
l’assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament
sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS.
Article 6. Períodes d’avaluació final i recuperació
En el calendari acadèmic es fixarà al final de cada semestre un període d’avaluació final.
Atès que la normativa actual defineix una única convocatòria per curs acadèmic, i per garantir els
procediments que permetin recuperar aquelles activitats marcades com a tals, en el calendari acadèmic es
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fixarà un període de recuperació en el que es podran programar, d’acord amb el coordinador d’estudis,
activitats de recuperació. Aquest període serà posterior al període d’avaluació final.
Article 7. Programació de les activitats de recuperació
El professor responsable de l’assignatura pot optar per programar activitats de recuperació en els tres
períodes definits en l’Article 1: durant les setmanes de classes, en el període d’avaluació final o bé en el
període de recuperació.
Per poder tenir dret a recuperar alguna activitat durant el període de recuperació, caldrà que l’alumne hagi
obtingut en la qualificació final de l’assignatura una nota mínima de 3 sobre 10.
El professor responsable de l’assignatura ha de comunicar al coordinador de l’estudi en el moment de
tancar el disseny de l’assignatura si programarà activitats de recuperació en el període de recuperació.
Article 8. Terminis de correcció i revisió
Segons la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants de la UdG en els seus
articles 11.2 i 27.2, caldrà garantir un interval no inferior a dos dies entre la data de publicació de les
qualificacions i la data de revisió, i el professor establirà els mecanismes adequats per a la revisió en funció
del tipus d’activitat realitzada.
Per a les activitats d’avaluació continuada programades durant les setmanes de classes:
•
•

La qualificació d’una activitat d’avaluació continuada s’haurà de comunicar als estudiants abans de
dues setmanes a partir de la finalització de l’activitat per part de tots els estudiants de l’assignatura.
Les qualificacions i revisions de les activitats que siguin recuperables dins el període d’avaluació
final, hauran de comunicar-se i realitzar-se com a molt tard una setmana abans de la data fixada per
a l’assignatura en el període d’avaluacions finals.

Per a les activitats d’avaluació programades en el període d’avaluació final o en el període de recuperació:
•

•
•

El dia fixat en el calendari acadèmic per a les activitats d’avaluació de cada assignatura, el professor
responsable haurà d’informar del dia de publicació de la qualificació de les activitats d’avaluació
realitzades aquell dia i de la qualificació final provisional de l’assignatura. També haurà d’informar de
la data i horari de la revisió d’aquestes qualificacions.
En cas que el professor hagi programat activitats de recuperació en el període de recuperació, la
qualificació final provisional obtinguda en el període d’avaluació final haurà de publicar-se com a
molt tard una setmana abans de la data fixada per a l’assignatura en el període de recuperació.
La revisió de les activitats d’avaluació realitzades en el període de recuperació s’haurà de
programar abans de la data límit de tancament d’actes.

Disposició final única. Entrada en vigor
El present reglament d'avaluació dels estudiants de grau de l’Escola Politècnica Superior entrarà en vigor a
partir del curs 2015-2016.
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