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Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2012 pel qual s’aprova la 
Normativa de Docència 2012-2013

MODIFICACIONS DE LA NORMATIVA DE DOCÈNCIA 2012-13 RESPECTE A LA DEL 
CURS 2011-12

TÍTOL I . PLA D’ORDENACIÓ ACADÈMICA (POA)

Article 3. Configuració de l’itinerari 

3.2 S’hi afegeix un paràgraf sobre l’oferta d’assignatures per a la mobilitat d’estu-
diants externs: 

“Abans de fixar l’oferta d’assignatures per a estudiants de mobilitat externs, els 
centres han de tenir en compte quines són les assignatures activades en el POA per 
al curs següent, amb docència completa. Per tant, no hi poden incloure les assig-
natures en tutoria o dret a examen.” 

Article 4. Oferta d’assignatures optatives 

4.1 S’estableix que hi ha la possibilitat que es redueixi el factor d’optativitat (2) i 
que es poden utilitzar assignatures d’altres ensenyaments per ampliar l’oferta:

“El factor màxim d’optativitat (relació entre crèdits oferts i crèdits optatius en el pla 
d’estudis) és 2. S’ha de tenir en compte el nombre d’estudiants i la disponibilitat 
docent dels departaments i es poden utilitzar assignatures d’altres ensenyaments 
per ampliar l’oferta. En el cas d’assignatures compartides, el còmput només afecta 
l’assignatura considerada principal pel centre.”

4.3. Es modifica el nombre mínim d’estudiants en assignatures optatives per a la 
seva programació:

“3. A l’hora d’establir l’oferta, el centre ha de tenir en compte el nombre d’estudi-
ants matriculats en el curs anterior:

1) Amb caràcter general, el centre pot proposar les assignatures optatives que 
acordi, sempre que el curs 2011-12 hagin tingut almenys 10 estudiants ma-
triculats.

2) En el cas de màsters es poden proposar les assignatures que el curs 2011-12 
hagin tingut almenys 7 estudiants. Si són interuniversitaris, s’entén el nom-
bre total.

3) En funció del procés d’implantació es poden considerar situacions especials.”

Article 5. Fixació d’horaris 

5.6. S’hi afegeix un paràgraf sobre la modificació d’horaris:

“A partir de la data en què s’inicia el període de matrícula no es poden modificar els 
horaris. Si els professorat implicat considera que hi ha circumstàncies que ho moti-
ven, per tramitar l’autorització davant el deganat/direcció, cal acreditar que tots els 
estudiants matriculats a l’assignatura corresponent han manifestat el seu acord.”

Article 6. Distribució de l’esforç de l’estudiantat en graus i màsters

6.3 S’hi afegeix el paràgraf següent:
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“Els ensenyaments que s’implantin totalment han de fer les adequacions necessàri-
es per ajustar-se al marge de presencialitat establert. L’ajustament pot afectar tant 
el nou curs com els ja implantats.”

Article 7. Grups d’activitat 

L’apartat 1 queda redactat de la manera següent:

“Els grups d’activitat per cada ensenyament s’estableixen a proposta del vicerec-
torat competent en matèria de política acadèmica, prenent com a base els grups 
d’activitat del curs anterior i les mesures següents:

1) Grup gran (classes magistrals): fins a 100 estudiants per grup.

2) Grup mitjà (problemes i seminaris): fins a 50 estudiants per grup. 

3) Grup petit (pràctiques de laboratori i de camp): fins a 20 estudiants per grup.

4) Pràctiques d’hospital amb conveni, i projectes de fi de carrera: fins a 20 es-
tudiants a 1r cicle i 10 estudiants a 2n cicle.”

L’últim paràgraf de l’article queda redactat de la manera següent.

“Aquestes xifres constitueixen la base per a l’assignació de l’encàrrec docent. El 
centre pot considerar altres models, d’acord amb els departaments, sempre que 
aquests puguin assumir l’encàrrec docent sense recursos addicionals i sempre que 
no se superi el nombre total de crèdits de l’encàrrec docent previst per a l’ensenya-
ment segons el model establert.”

Article 9. Regularització del nombre de grups d’activitat

9.1 Queda redactat de la manera següent:

“Un cop iniciat el curs, qualsevol petició d’augment en el nombre de grups d’acti-
vitat programats té caràcter excepcional. Només es pot justificar per un increment 
considerable en el nombre d’estudiants matriculats respecte als previstos. Per au-
toritzar-ho, cal tenir en compte la disposició del departament en assumir l’augment 
de l’encàrrec docent, sense professorat addicional. Si no és possible, la proposta ha 
de preveure l’eliminació de grups d’activitat de les assignatures que no han arribat 
al nombre d’estudiants matriculats que s’havia planificat.”

9.3 S’afegeix el redactat següent:

“En el cas d’assignatures optatives amb un nombre de matriculats per sota del 
mínim previst, els centres, d’acord amb els departaments, poden demanar-ne la 
desactivació. Els estudiants afectats poden substituir-la per una altra o anul·lar-la, 
d’acord amb els que estableixi la Normativa acadèmica i de matrícula.”

Article 14. Guia docent i pla de treball

14.3 S’hi introdueix un apartat per determinar que el contingut de la guia docent 
és diferent en algun tipus d’assignatura.

“En algunes assignatures amb determinades característiques (Pràctiques Externes, 
TFG, etc.), aquest format general s’adapta a les seves especificitats.”

14.5 S’hi afegeix un paràgraf sobre la preparació dels programes de les assignatu-
res, a efectes de legalització.

“El deganat/direcció del centre, si així ho requereix un estudiant o titulat de la URV 
per a processos de legalització, ha de facilitar els programes amb els requeriments 
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establerts pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. En el cas que no es disposi de 
la guia docent d’una determinada assignatura, el centre s’ha de posar en contacte 
amb el departament al qual es va adscriure l’assignatura perquè li faciliti el docu-
ment que va constituir el programa de l’assignatura.”

TÍTOL IV. AVALUACIÓ D’ASSIGNATURES 

Article 26. Procés de generació d’actes 

26.1 Es concreta la data en què s’han de generar les actes de cada convocatòria.

26.6 S’hi afegeix el tractament que han de tenir a les actes d’avaluació els estudi-
ants que no han abonat l’import de la matrícula en el termini establert.

“Els estudiants a qui s’ha anul·lat la matrícula per impagament no han de constar 
a l’acta d’avaluació. Si en el termini que es reguli a la Normativa acadèmica i de 
matrícula regularitzen la seva situació econòmica, se’ls ha d’incloure a les actes i 
poden ser qualificats.”

Article 31. Tancament de les actes 

31.3 S’hi afegeix un paràgraf en referència a la tramesa de les qualificacions per 
part de les universitats de destinació en el procés de mobilitat d’estudiants URV.

“Els centres, amb el suport del Centre Internacional, han de demanar a les univer-
sitats on estan destinats els estudiants URV que les qualificacions es rebin abans 
del 30 de juny, en la mesura que sigui possible, per evitar perjudicis als estudiants 
URV. Un cop rebin les qualificacions, hauran d’emplenar l’acta al més aviat possi-
ble.”

Article 33. Arxiu de les actes 

33.1 S’elimina el requeriment d’impressió i custòdia de les actes per part de les 
secretaries de centre i el SGA.

El paràgraf queda redactat de la manera següent:

“Les actes signades digitalment s’emmagatzemen i es custodien en sistemes d’in-
formació digital que permeten garantir-ne la integritat i autenticitat. En aquest 
sentit, el document digital té validesa a tots els efectes.”

Annex. Calendaris acadèmics

El curs 2012-13 s’inicia l’activitat acadèmica el dia 12 de setembre.
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