
	 1	

Reglament de l’avaluació única a la Facultat de Dret 
 
Durant el curs acadèmic 2019-2020, diversos esdeveniments de caràcter excepcional 
com són els aldarulls posteriors a la Sentència del Tribunal Suprem (Sala 2a) de 14 
d’octubre de 2019 (cas “Procés”), el temporal Glòria, o la pandèmia del COVID-19 i 
subsegüent declaració d’estat d’alarma, van portar a la Universitat de Girona, mitjançant 
acords del Claustre (Acord de 25 d’octubre de 2019, sessió 5/2019), primer, i del 
Consell de govern, després (Acord de 31 d’octubre de 2019, sessió 9/2019), a introduir 
la possibilitat que l’estudiantat s’avalués a través d’una avaluació alternativa.  
 
En desenvolupament dels dits acords, la Facultat de Dret va aprovar també sengles 
acords per a fer possible l’avaluació alternativa en aquest centre (Acords de 14 de 
novembre de 2019, sessió 5/2019, i 30 d’abril de 2020, sessió 5/2020).  
 
La Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, 
aprovada pel Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 
(eBOU-1751), integra aquesta possibilitat en el règim normatiu relatiu a l’avaluació, i 
en aquest sentit estableix que la Comissió de govern de cada centre ha de determinar els 
terminis, procediments i criteris perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única 
(art. 8.2). 
 
La mateixa Normativa deixa molt clar que l’avaluació única és una possibilitat 
excepcional. Aquesta excepcionalitat es deu al fet que, com preveu la mateixa 
Normativa, el sistema d’avaluació de la Universitat de Girona és, de manera general, 
l’avaluació continuada (art. 7.1). Per tant, l’avaluació única no constitueix una modalitat 
d’avaluació alternativa que es posi a disposició de l’estudiant que simplement vulgui 
eximir-se de l’avaluació continuada. No és, doncs, una via general a la qual hom es 
pugui acollir per simple conveniència o desig, sinó que cal que concorri alguna 
circumstància justificativa de l’excepcionalitat, que demostri que realment l’estudiant 
no pot seguir el sistema general d’avaluació per una circumstància que no depèn d’ell.  
 
En tots els escenaris en què amb anterioritat es va aplicar a la UdG l’avaluació 
alternativa concorrien circumstàncies pròpies del que tècnicament es considera com a 
força major objectiva, això és, esdeveniments irresistibles, externs a la persona en 
qüestió i a la institució, que alteren greument l’ordre social, i fan impossible el 
desenvolupament de l’activitat acadèmica normal. Per tant, resulta evident que 
l’avaluació única s’ha de posar a disposició de l’estudiantat només en casos molt greus i 
acreditats, com són desastres naturals, actes administratius d’obligat compliment o 
aldarulls i desordres greus com els amunt referits.  
 
Tanmateix, l’estudiant també es pot veure afectat per circumstàncies d’índole subjectiva 
o personal, també externes o alienes a la seva esfera de control, que li impedeixin o li 
dificulten extraordinàriament fer l’avaluació continuada, com pot ser una malaltia greu, 
la defunció d’un familiar proper, o una operació quirúrgica, però també la participació 
en activitats acadèmiques extraordinàries, com poden ser determinades competicions o 
congressos internacionals en què la mateixa Facultat tingui interès en promocionar la 
participació del seu estudiantat. Es tracta d’esdeveniments que també poden afectar 
l’estudiant de què es tracti i per tant, si s’acrediten degudament, han de permetre a 
l’estudiant acollir-se al sistema d’avaluació única. Per la mateixa lògica, no 
constitueixen circumstàncies excepcionals el fet de, per exemple, exercir una activitat 
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professional o empresarial per compte propi o aliè, fer voluntariat, o altres que depenen 
de l’esfera de control del mateix estudiant. 
 
Article 1. Supòsit d’aplicació 
 
L’estudiant que no pugui dur a terme l’avaluació continuada per una causa de força 
major pot sol·licitar acollir-se a l’avaluació única.  
 
Article 2. Renúncia a l’avaluació continuada 
 
L’estudiant que s’acull a l’avaluació única s’entén que renuncia a l’avaluació 
continuada i per tant no s’hi pot reincorporar.  
 
Article 3. No discriminació 
 
L’avaluació única no pot comportar discriminació respecte l’avaluació continuada en 
relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir. 
 
Article 4. Procediment de sol·licitud i termini 
 
Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti mitjançant 
una instància adreçada al Deganat, abans de l’inici del període d’exàmens aprovat pel 
centre. La Secretaria Acadèmica ha de posar a disposició dels estudiants el formulari 
corresponent i donar-ne el tràmit corresponent.  
 
Article 5. Acreditació de l’excepcionalitat 
 
Llevat dels casos en què la força major tingui caràcter general (vagues generals, 
desastres naturals, pandèmies, etc.), l’estudiant que demani acollir-se a l’avaluació 
única haurà d’acreditar la circumstància excepcional de què es tracti. Aquesta 
acreditació es pot fer, per exemple, mitjançant un certificat mèdic o un certificat expedit 
per una autoritat pública.  
 
Article 6. Format de l’avaluació única 
 
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. 
 


