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Acord sobre les mesures per garantir a l’estudiant de l’EEBE la possibilitat 

d’accedir a l’avaluació única al final del quadrimestre de tardor del curs 

2019/2020 i per facilitar el seguiment de l’avaluació continuada. 

 

Context 

Atesa la votació favorable a la moció: “El claustre reclama als òrgans competents que habilitin 

les mesures necessàries per a garantir a l’estudiantat de la UPC la possibilitat d’accedir a 

l’avaluació única al final del primer quadrimestre del curs actual” realitzada en la sessió del 

Claustre extraordinari de la UPC del 23 d’octubre. 

Atès el “Comunicat conjunt de l’equip del Consell de Direcció, els directors i degans dels centres 

i el Consell de l’Estudiantat referent a l’avaluació única” emès el 25 d’octubre de 2019, en el que 

s’acorda que cada centre ha de sotmetre a l’òrgan competent una proposta d’avaluació, per 

atendre la reclamació del Claustre de la UPC del 23 d’octubre . 

La Comissió Permanent de la Junta d’Escola de l’EEBE acorda les següents mesures: 

Acord 

1- Per garantir la via d’avaluació continuada: 

- Serà la via d’avaluació aplicada per defecte a tot l’estudiantat de l’EEBE. 

- Es mantindrà la programació de totes les activitats docents avaluables segons el calendari i 

els horaris previstos. 

- Es flexibilitzarà, en la mesura que sigui possible, l’assistència a les sessions avaluables de 

pràctiques laboratori. 

- Es flexibilitzarà, en la mesura que sigui possible, les dates d’entrega i/o presentació de les 

activitats avaluables del tipus treball o projecte. 

- En cas de suspensió d’un acte d’avaluació continuada per causa de força major, s’intentarà 

la seva reprogramació. En cas de que dita reprogramació sigui inviable, s’habilitarà la 

possibilitat de realitzar-lo o integrar-lo en un altre acte d’avaluació de l’assignatura. 

2- Per garantir la via d’avaluació única: 

- Aquesta via d’avaluació haurà de ser sol·licitada per l’estudiantat de forma explícita, i per 

les assignatures que així ho demanin. La sol·licitud d’aquesta via d’avaluació s’adreçarà a la 

coordinació de les assignatures abans del dia 6 de desembre del 2019 i suposarà la renuncia 

a la via d’avaluació continuada. 

- S’habilitarà una prova escrita que abasti de forma global l’avaluació de tota l’assignatura 

(en el cas de que aquesta prova no estigui ja contemplada a la seva guia docent). Aquesta 

prova pot no incloure la part pràctica de l’assignatura, que podrà ser avaluada amb els 

mecanismes ja previstos a les guies docents. 



 
- Queden excloses d’avaluació única les assignatures experimentals i les que s’avaluen per 

projectes. En aquest cas es flexibilitzaran, en la mesura que sigui possible, els calendaris 

d’assistència, d’entrega i/o presentació de les activitats avaluables. 

- Des de la coordinació de les assignatures s’haurà d’informar a l’estudiantat de com es 

realitzarà aquesta avaluació única. Aquesta informació haurà d’estar publicada al campus 

digital d’Atenea abans del dia 22 de novembre de 2019.  

- En el cas que una assignatura no tingui accessible el material docent necessari per al seu 

seguiment, es facilitarà la informació acurada sobre els continguts a avaluar. 

- La data de realització de la prova serà la data programada per a l’examen final. Aquelles 

assignatures que no en tinguin, poden optar per realitzar-la en la data programada per al 

darrer parcial, o bé sol·licitar una data dins del període d’exàmens. La durada d’aquesta 

prova no podrà ser superior a 3 hores. 

3- Reavaluació: 

- Es programaran les proves de reavaluació de les assignatures que així ho recullin a les seves 

guies d’estudi. 

- Independentment de la via d’avaluació triada per un estudiant (continuada o única), no serà 

obligatori haver-se de presentar a totes les proves d’avaluació ordinàries per poder accedir 

a la prova de reavaluació. 

- La nota d’accés a les proves de reavaluació serà la nota final de l’assignatura (Nfa) amb 

independència de la via d’avaluació triada per un estudiant.  Tots els estudiants que tinguin 

una nota final 3  Nfa  5 podran accedir a aquesta prova. 

4- Les mesures acordades són de caràcter excepcional i estan previstes per la seva implantació 

únicament en el quadrimestre de tardor del curs acadèmic 2019/2020.  

5- Les incidències no contemplades en aquest document seran resoltes per la Direcció de l’EEBE 

a mesura que es produeixin. 

 

Consideracions derivades de l’acord anterior 

El professorat coordinador de les assignatures de Grau i Màster: 

1- Haurà de comunicar a l’estudiantat a través d’Atenea com es realitzarà l’avaluació única de 

l’assignatura abans del dia 22 de novembre de 2019. 

2- Haurà de comunicar a l’estudiantat, en cas de que sigui necessari, de quin és el procediment 

per sol·licitar la via d’avaluació única. En qualsevol cas, el termini establert no pot finalitzar abans 

del dia 6 de desembre del 2019. 


