
 

Procediment, criteris i calendari per accedir a l’avaluació 
única  

Aprovada per la Comissió de Govern de la Facultat de Turisme en la sessió 8/2020 de 2 
d’octubre de 2020 

El curs 2020-21 entra en vigor una nova normativa sobre l’avaluació dels 
estudiants. La base de l’avaluació és l’avaluació continuada que en 
determinades situacions disposarà d’una recuperació. A més, en 
determinades condicions fixades per la Comissió de Govern de la Facultat, 
l’estudiant té dret a acollir-se a l’anomenada avaluació única. 

 

Criteris d’avaluació única 
L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-
s’hi renúncia a l’avaluació continuada. L’avaluació única no pot comportar 
discriminació respecte l’avaluació continuada en relació amb la qualificació 
màxima que es pugui obtenir. L’avaluació única ha de poder garantir la 
superació dels objectius establerts a l’assignatura i pot comportar el 
requeriment d’assistència a determinades activitats presencials per a 
l’avaluació de determinades competències. Per tant, es pot desenvolupar a 
través de diferents activitats que tindran lloc, en qualsevol dels casos, dins 
del període lectiu del semestre. 

Es podrà sol·licitar l’avaluació única per a una o més assignatures quan la 
persona interessada consideri que no pot sotmetre’s a avaluació 
continuada per incompatibilitats laborals irresolubles, per problemes de 
salut de llarga durada o per motius familiars greus. També es podrà 
sol·licitar quan hi hagi dificultats acadèmiques rellevants per poder seguir 
l’avaluació continuada d’una assignatura no superada i matriculada en 
segona convocatòria o posterior. En qualsevol d’aquests casos, caldrà 
justificar documentalment el motiu.  

Procediment per sol·licitar avaluació única 
 

https://static2.udg.edu/uploads/bou/2232/normativa_avaluacio_i_qualificacio_a_CdDiE-2_corr-2%20(3)-%20acord.pdf?_ga=2.109496773.1182372508.1588507815-1137855455.1588507815
https://static2.udg.edu/uploads/bou/2232/normativa_avaluacio_i_qualificacio_a_CdDiE-2_corr-2%20(3)-%20acord.pdf?_ga=2.109496773.1182372508.1588507815-1137855455.1588507815


 

Les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar per la secretaria 
acadèmica (mitjançant una sol·licitud que s’ha d’entrar pel registre  
https://seu.udg.edu/seu-electronica/registre-electronic o presencialment 
al registre central -Edifici de les Àligues- adjuntant-hi la documentació 
justificativa) abans de la data prevista en el calendari fixat a tal efecte. 
Excepcionalment, es podran admetre també sol·licituds en qualsevol 
moment del curs, quan el motiu justificat pel qual es demana l’avaluació 
única sigui sobrevingut. En tots els casos, les sol·licituds seran resoltes pel 
Degà/na després d’escoltar el/la coordinador/a de l’estudi. 
Excepcionalment, per causes generals de força major, la Comissió de 
Govern del centre podrà autoritzar o imposar l’avaluació única a una o més 
assignatures. 

Les dates de tots els exercicis d’avaluació única s’establiran de forma 
coordinada entre tots els professors dels respectius cursos, abans de l’inici 
del semestre i seran públiques. Les dates d’avaluació única es realitzaran 
abans que finalitzi l’avaluació continuada.  

Es publicarà un calendari oficial per a les activitats de recuperació  de les 
notes de l’avaluació única que coincidirà amb les dates de recuperació de 
les notes de l’avaluació continuada.  

Calendari per sol·licitar avaluació única 
  

Data màxima de sol·licitud d’avaluació única en els Graus  

Assignatures de primer semestre: 16 d’octubre 

Assignatures de segon semestre: 12 de febrer 

Data màxima de sol·licitud d’avaluació única en els Màsters (MTC I MDPT) 

16 d’octubre 

https://seu.udg.edu/seu-electronica/registre-electronic
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