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2.3 Avaluació única  

Reglament UdG 

Art. 8.1 (UdG)L’estudiant podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única. En acollir-s’hi renuncia 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.  

Art. 8.2 (UdG)Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats 
i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern del centre. 

Art. 8.3 (UdG)L’avaluació única ha de poder garantir la superació dels objectius esrtablerts   a l’assignatura i 
pot comportar el requeriment d’assistència a determinades activitats presencials per a l’avaluació de 
determinades competències. 

Art. 19.1 (UdG)Els estudiants que tinguin pendents del curs anterior assignatures que no s’ofereixen en el curs 
en què es matriculen podran matricular-s’hi i tindran dret a una avaluació única. 

Art. 20.1 (UdG)Els estudiants als quals restin un màxim de 30 crèdits per completar un ensenyament poden 
sol·licitar a la secretaria acadèmica corresponent, en qualsevol moment del calendari acadèmic, avançar el 
període de convocatòria de qualificació de les assignatures pendents, per poder finalitzar abans els estudis. 

Art. 20.4 (UdG)L’avaluació anticipada consistirà en l’avaluació única definida en el disseny de l’assignatura. Els 
resultats de l’avaluació, les reclamacions i les revisions es regiran pel que s’estableix per a la resta 
d’avaluacions. 

 

Reglament FC 
 
2.3.1 L’avaluació única s’aplicarà automàticament quan es concedeixi una avaluació anticipada o quan no s’ofereixi 
durant el curs vigent alguna assignatura pendent del curs anterior. Excepcionalment, també es podrà sol·licitar al deganat 
quan es compleixin els criteris i requisits establerts en aquesta normativa. 
 
2.3.2 Excepcionalment, 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, 
sempre i quan sigui l’única assignatura que estigui en aquesta situació. En qualsevol d’aquests casos, caldrà justificar 
documentalment el motiu. 
 
2.3.3 Les sol·licituds d’avaluació única s’hauran de presentar a secretaria acadèmica durant els primers deu dies lectius 
del període acadèmic en què s’inicia la docència de l’assignatura afectada, segons els terminis que es publicaran en el 
calendari acadèmic de cada curs. 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. 
 
2.3.4 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.  
 


