
Especificacions de la Facultat d'Educació al Reglament per a l'avaluació dels 
aprenentatges de la Universitat d'Alacant (BOUA 9/12/2015) 

 
Les especificacions de la Facultat d'Educació al Reglament per a l'avaluació dels 
aprenentatges de la Universitat d'Alacant (BOUA 9/12/2015) són les següents: 
 
 

1. El sistema d'avaluació serà sempre el que apareix publicat en la Guia Docent de 
l'assignatura, d'acord amb el que s’indica en el BOUA 9/12/2015. Aquests 
criteris hauran de ser aprovats prèviament, juntament amb tots els ítems de la 
guia docent corresponent, pel Consell de Departament. Amb posterioritat es 
remetrà a Deganat la relació de les guies docents aprovades pel Consell de 
Departament amb la finalitat de ser corroborades per Junta de Facultat. Una 
vegada aprovades, en cap cas podran ser modificats durant aquest curs acadèmic 
els procediments i criteris d'avaluació de les assignatures. 
 

2. En la Guia Docent s'han de descriure tant els procediments d'avaluació general 
com els de l'avaluació alternativa tenint en compte les característiques 
específiques de cada tipus de convocatòria ordinària i extraordinària d'avaluació. 
Així com també caldrà especificar quines activitats o proves són recuperables i 
quines no. En qualsevol cas, el procediment d'avaluació sempre ha de permetre 
que els estudiants puguen superar la matèria en els diferents períodes 
d'avaluació. 

 
• En principi, totes les activitats haurien de ser recuperables. Si es 

considera no recuperable alguna de les proves, s’haurà de fer constar la 
justificació en la guia docent i la classificació de no recuperable 
repercutirà tant en els períodes ordinaris com extraordinaris. 

 
3. Amb caràcter general, l'avaluació global de l'alumnat podrà obtenir-se: 

 
• Com a valoració de la prova final juntament amb diferents activitats 

d'avaluació realitzades durant el semestre. La prova final tindrà un valor 
màxim del 50 % de la nota final. 

• Com a resultat de les activitats realitzades durant el semestre en el 
supòsit de no contemplar-se una prova final. 

 
4. La mera assistència a les classes teòriques i/o pràctiques no podrà puntuar 

positivament ni tampoc negativament per poder superar l'assignatura. 
 

5. La guia docent ha d’especificar, si és el cas, un requisit d’assistència per a les 
proves que constitueixen l’avaluació formativa. Es considerarà que l’estudiant 
ha complit amb aquest requisit sempre que no falte a més del 20%.  
 

6. Els requisits mínims per a la superació d'alguns tipus d'activitats d'avaluació, per 
ponderar en la qualificació global, no podrà ser superior a 4 punts i s’hauran de 
fer constar en la guia docent. No es podrà exigir mínims en activitats d'avaluació 
durant el semestre que consten d'una única prova, ni podran establir-se requisits 
mínims en parts d'una mateixa activitat d'avaluació.  
 



• Si l'alumnat no superés algun dels mínims fixats en algun dels blocs no 
podrà aprovar l'assignatura, i la qualificació serà el valor mínim entre la 
nota obtinguda i el valor 4,5. 

 
7. En el cas que s'establisquen proves parcials eliminatòries de matèria es podrà 

exigir fins a un 5 en cadascuna de les proves per a l'eliminació de la matèria, 
sense detriment que l'alumnat puga presentar-se a una prova final global si no ha 
eliminat matèria mitjançant proves parcials. 
 

8. L'alumnat que es trobe dins d'algun dels supòsits que contempla l'article 6 del 
Reglament d'Adaptació Curricular de la Universitat d'Alacant tindrà dret a 
sol·licitar, si és el cas, un sistema d'avaluació alternatiu davant la Facultat 
d'Educació, mitjançant l'aplicació de Suport a l'Estudiant de la plataforma 
UACloud. 

 
9. Les activitats d'avaluació es realitzaran en l'horari oficial assignat al UACloud. 

Si alguna assignatura necessités la realització d'altres proves addicionals 
aprovades en la guia docent, aquestes proves no podran suposar un augment de 
la càrrega d’hores presencials. 

 
10. En el cas de còpia o plagi en un treball o prova es puntuarà amb la qualificació 

de "0" i podrà iniciar-se un procediment disciplinari que pot derivar en una 
sanció, segons la legislació vigent. Aquesta circumstància ha de ser comunicada 
pel professor/a al Departament i al Deganat, que podran notificar-la al 
Vicerectorat corresponent. 

 
11. Solament s'admetran modificacions individuals de les dates d'avaluació, a més 

de les contemplades en el Reglament d'Adaptació Curricular de la Universitat 
d'Alacant, en aquestes circumstàncies: 

 
• Ingrés hospitalari en la data de l'avaluació, de l’alumne/a o d’un  familiar 

en primer grau de consanguinitat en aquesta situació. 
• Defunció d'un familiar en primer grau de consanguinitat en la data de 

l'examen o en els quatre dies anteriors. 
• Mobilitat internacional, prèvia justificació. 

 
12. En els supòsits de solapament de dates i horari entre proves d'avaluació 

d'assignatures de diferent curs o títol —quan hi haja autorització per a la 
realització d'estudis simultanis—, les assignatures bàsiques tindran prioritat 
sobre les obligatòries i aquestes sobre les optatives. En el cas de veure's 
afectades dues assignatures d'un mateix tipus, el canvi d'horari o data serà 
efectuat en l'assignatura del curs superior pel Departament competent, o per la 
Facultat, en el cas del TFG. 
 

13. Tant en els períodes d'avaluació ordinaris com en els extraordinaris, la puntuació 
"sense presencialitat" (SP) solament s'aplicarà a l'alumnat que no haja realitzat 
cap activitat d'avaluació durant el semestre i no s'haja presentat a la prova final, 
en el cas que n’hi hagués. Així doncs, si l'alumne o l'alumna ha lliurat algun 
treball ja no podrà ser qualificat amb un SP. 

 



14.  L'alumnat haurà de conèixer el resultat de totes les proves d'avaluació 
realitzades durant el semestre amb anterioritat a la data establerta per a la 
realització de la prova final, si n’hi hagués, i es publicaran als espais virtuals de 
treball de cada assignatura (UACloud). 

 
15. Una vegada publicades les notes, el professorat fixarà, en un espai de temps no 

superior a 10 dies des de la realització de l'examen, la corresponent revisió.  
 

Les Matrícules d'Honor (MH) per assignatura mai excediran del 5 % del nombre de 
l'alumnat matriculat en l'assignatura en el corresponent curs acadèmic, tret que el 
nombre de matrícula siga inferior a 20, en aquest cas es podrà concedir una única 
Matrícula d'Honor segons l'art. 5.6 del RD 1125/2003, de 5 de setembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


