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Acord del Consell de Govern de 28 d’abril de 2011 pel qual s’aprova la 
modificació de la Normativa de docència 2011-12

MODIFICACIONS A LA NORMATIVA DE DOCÈNCIA. 2011-12

Article 10. Tractament de plans en extinció

1. S’ha de seguir el procediment establert en les memòries corresponents. 

2. Per a les assignatures que inicien el calendari d’extinció, la primera vegada que 
deixin d’impartir-se, els centres, juntament amb els departaments afectats, han de 
preparar una programació en què constin d’una manera expressa, com a mínim, 
les dades següents:

a) El programa i les activitats de cadascuna de les assignatures. Es pot considerar 
tutoria o bé docència compartida.

b) El professor o professora que s’encarregui de la tutoria dels estudiants i 
responsable de la realització i qualificació dels exàmens. S’ha de procurar que 
coincideixi amb l’últim professor o professora que va impartir l’assignatura 
quan estava activada. 

c) L’horari durant el qual es pot atendre els estudiants i, si s’escau, els recursos 
web posats a disposició de l’estudiant. 

3. L’activitat del professorat responsable de la programació de les assignatures dels 
plans d’estudis antics, corresponents a cursos ja extingits, pot generar en el POA 
fins a un 20% de la docència assignada a l’assignatura, sempre que correspongui 
a la primera vegada que el curs deixa d’impartir-se.

4. Per a les assignatures que es troben en situació d’impartir-se amb dret examen, 
els centres, juntament amb els departaments afectats, han d’elaborar la guia docent, 
que ha d’incloure com a mínim el sistema d’avaluació previst i altra informació que 
a criteri de l’equip docent faciliti a l’estudiant la superació de l’assignatura.

.../...

Article 29. Qualificació per avaluació continuada

1. L’avaluació continuada es defineix com la recollida sistemàtica d’informació 
rellevant, al llarg del curs, orientada a prendre decisions en relació amb la millora 
del procés d’ensenyament i aprenentatge i establir qualificacions indicatives de la 
progressió acadèmica de l’estudiant. Aquest sistema s’ha d’aplicar a l’organització 
de les assignatures que segueixen el sistema ECTS i el graus i màsters.

2. Com a conseqüència, la qualificació final ha de tenir en compte les qualificacions 
obtingudes en els diferents actes d’avaluació, distribuïts al llarg del període lectiu, 
que valoren les diverses activitats programades (conceptes adquirits a les classes 
teòriques, realització de pràctiques, presentació de treballs, participació, etc.).

3. En el cas que l’estudiant no superi l’avaluació continuada, la segona convocatòria 
pot correspondre, si escau, a una prova d’avaluació que, tenint en compte els 
resultats previs obtinguts, determini la qualificació final de l’assignatura, coherent 
amb el concepte d’avaluació continuada.

4. Els criteris d’avaluació i el mètode de qualificació de cada assignatura, tant de la 
primera com de la segona convocatòria, han d’estar clarament exposats a la guia 
docent de l’assignatura. La guia s’ha de prendre com a document de referència per 
resoldre les incidències que sorgeixin en aquest àmbit. 
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5. La persona responsable d’ensenyament ha de coordinar el personal docent de cada 
curs amb la finalitat de fer possible l’avaluació continuada. A partir de la informació 
proporcionada pel coordinador o coordinadora de les assignatures en relació amb 
els actes d’avaluació amb incidència en la qualificació final de l’assignatura, el o la 
responsable d’ensenyament ha de garantir la distribució adequada de les activitats 
avaluatives a fi i efecte d’evitar, en la mesura que sigui possible, una sobrecàrrega 
del treball de l’estudiant en determinats moments del calendari acadèmic. Aquesta 
distribució de les activitats avaluatives també ha d’afavorir el desenvolupament 
normal de l’activitat docent en el conjunt de les assignatures.

Per possibilitar aquesta distribució, el centre pot així mateix limitar el nombre 
d’activitats avaluatives en funció del creditatge de les assignatures, establir el pes 
màxim de les activitats avaluatives en la qualificació final, fomentar el disseny 
d’activitats avaluatives no presencials que s’adeqüin als resultats d’aprenentatge 
de l’assignatura i adoptar totes aquelles altres mesures que consideri oportunes, 
sempre que siguin coherents amb l’avaluació continuada i la memòria de la 
titulació.

6. Els resultats de tots els actes d’avaluació continuada de les assignatures s’han 
de donar a conèixer als estudiants, atès que constitueixen un element efectiu del 
seu procés. Cal promoure entre el professorat l’ús de l’entorn virtual de formació.

7. La qualificació final de l’assignatura tant en primera com en segona convocatòria 
s’ha de donar a conèixer als estudiants preferentment a través de l’entorn 
virtual de formació. En alguns casos en concret s’utilitzarà alternativament un 
sistema equivalent que el centre farà públic. En ambdós casos cal respectar la 
confidencialitat.


