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... 
Capítol 1: MBIT D' APLICACIÓ 

... 

Art. 1 

Aquestes normes afecten tot el personal docent i discent de la Universitat 
de Barcelona. 

Art.2 

Aquestes normes són d' aplicació en els següents aspectes de l' activitat 
academica: 

Art.3 

plans docents de les assignatures 
sistemes d'avaluació i qualificació 
informa ció sobre les proves i els examens 
revisió de proves i examens 
recursos 

1. El consell d'estudis de cada ensenyament ha de vetllar pel compli
ment d'aquesta normativa. 

2. La Comissió Academica de la Junta de Govern ha de coneixer tota 
infracció d' aquesta normativa i elevar als organs pertinents les actuacions 
que cregui oportunes. 
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Capítol 1/: PLA DOCENT 
... 

Art.4 

Cada departament ha d'elaborar un pla docent de les assignatures 
programades per al curs academic següent. Aquest pla docent ha de ser 
aprovat pel consell del departament i ha de rebre la conformitat del consell 
d' estudis, especialment pel que fa a la viabilitat i a l' adequació de la present 
normativa, abans dell O de juliol de I'any en que comen<;a el curs academic. 

Art.S 

Els consells d' estudis han de garantir la publicitat deis plans docents en 
els centres on estan adscrits abans de l' obertura del període de matriculació. 

Art.6 

4 

1. El pla docent basic de cada assignatura ha de contenir: 
- programa (objectius i temari) 
- nom del professor responsable de la seva elaboració 
- nombre de credits teorics i practics 
- nombre d'hores de docencia setmanals 
- caracter de l' assignatura (obligatoria/optativa, prerequisit, co-

requisit) 
- període lectiu (semestral o anual) 
- sistema d'avaluació 



- bibliografia 
- altres qüestions d'inten3s especial per a I'estudiant. 

2. El professor que ha d'imparlir una assignatura es fa responsable 
del programa establerl com també de la difusió i compliment d'aquest 

Art. 7 

El consell d'estudis ha d'elaboror el calendari d'examens finals, els 
horaris de classe (teoriques i practiques) i els grups, i n'ha de donar publicitat 
obans que s'inici'i el període de matriculació. En el cas d'assignatures de 
durada anual, el consell d' estudis elaborara, si escau, el calendari 
d'exomens parcials. Per motius extraordinaris, el mateix consell d'estudis pot 
fer les redificacions oporlunes al calendari elaborat, que hauria de fer-se 
públic com a maxim 20 dies abans de la seva aplicació i en qualsevol cas 
mai dins el període d'examens. 

Les redificacions es refereixen a horaris, grups i examens. Obviament, 
queden excloses d'aquest arlicle les modificacions que afedin el pla d'es
tudis i el carader de les assignatures (semestral/anual, obligatoria/optativa, 
percentatge de credits teorics/pradics). 

Art.8 

El cansell d' estudis haura de determinar la capacitat deis grups i la 
forma de la seva elecció. T ambé haura d' establir els criteris per a la 
concessió o no deis canvis de grupo 
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Art.9 

Els horaris d'assessoroment individualitzat i I'atenció 'studiant per 
a ca a assl uro I pro essor, els haura e publicar el departament dins la 
primera quinzena del període en que s'imparteixen. Els consells d' estudis 
han de garantir en tot cas que I'atenció a I'estudiant es compleixi en totes 
les assignatures de I'ensenyament. 

Art. 10 

Per a aquelles activitats de caracter especial que no poden realitzar la 
totalitat deis alumnes, s'han de fixar i fer públics els criferis de selecció, 
realització i participació. 
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Capítol ",: AVALUAC'Ó' QUAL'F'CAC'Ó 

Art. 11 

Els estudiants han de ser avaluats d/acord amb el que esta previst en 
el pla docent. 

Art. 12 

Els sistemes d/avaluació establerts pel pla docent de cada assignatura 
s'han de basar en alguna o algunes de les activitats següents: 

1. Participació en classes teoriques, seminaris i altres activitats com-
plementaries que es duguin a terme. 

2. Realització de practiques. 
3. Treballs presentats en relació amb el contingut de I/assignatura. 
4. Examens parcials només per al cas d'assignatures anuals. 
5. Examens finals. 

Art. 13 

L' estudiant sempre pot acollir-se al dret de la prova final en les 
condicions en que aquesta figuri en el pla docent. 
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Art.14 

L' aula i I'hora en que es duran a terme els diferents examens hauran 
de ser publicades pel consell d'estudis com a mínim 20 dies abans de la 
data de l' examen. 

Art. 15 

7. Els professors han de conservar el material objecte de les proves 
d'ovaluoció finals i el de les áiTres proves com a ruínim durant el curs 
academic següent. En cas de recurs, el material objecte de les proves 
d' ovaluació s'ha de conservarfins a la resolució ferma del recurso Els consells 
d'estudis han de garantir la conservació i, si escau, la divulgació de la copia 
deis enunciats deis examens finals. 

2. Quan es tracti d' avaluació final d'habilitats practigues, per a cada 
estudiant s'hon de consigñcír per escrit les habilitats avaluades, la puntuació 
corresponent a cadascuna i el professor que hogi realitzat I'avaluació. 
Aquest material s'ha de conservar segons el que indica aquest mateix article. 
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Capítol IV: ExAMENS 
------------------------------------------. 

Art. 16 

El professor pot sol·licitar la identificació deis estudiants en qualsevol 
moment de I'examen o prova. Els alumnes s'han d'identificar mitian~ant el 
DNI, passaport o CUBo 

Art.17 

Els estudiants tenen dret que se'ls doni un justificant documental el)l 
finalitzar la prava o e~ que acrediti que I'han realitzat. 

Art. 18 

T ots els alumnes matriculats d'una assignatura tenen dret a presentar-se 
a totes les proves i examens que es realitzin i a ser qualificats segons el que 
es preveu al pla docent. 

Art. 19 

1. La matrícula d'una assignatura dóna dret als estudiants a dues 
convocatories d' examen (1' ordinaria i l' extraordinaria) amb independencia 
deis resultats deis examens parcials. 

2. Els alumnes als quals al comen~ament del curs academic resti un 
10 % deis credits perfinalitzar l' ensenyament, han de fer una matrícula que 
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els doni dret a tres convocatories, que hauran de ser les que legalment 
estiguin establertes en el calendari oficial d'aquell curs academic. Aquesta 
matrícula s'ha de fer al comenc;ament del curso Un alumne que es matriculi 
per primer cop d' una assignatura dins aquest 10% podra gaudir de les tres 
convocatories, pero només tindra docencia en el semestre en que s'impar
teixi I'assignatura. Asol·licitud de I'alumne, la tercera convocatoria potfer-se 
davant un tribunal de tres membres. L'exercici d'aquest dret ha de ser 
sol·licitat mitjanc;ant un escrit dirigit al cap d'estudis de I'ensenyament 
corresponent, del qual s'ha d'enviar una copia al director de departament 
amb 30 dies d'anteloció a la data fixada per a la realització de I'examen. 
Els tribunals, els nomena el cap d' estudis de l' ensenyament corresponent, 
escoltada la proposto del director de departamento En cas que el departa
ment no foci cap proposta, el cap d'estudis nomenara directament el 
tribunal. 

Art.20 

Amb independencia del procés disciplinari que es pugui seguir contra 
l' olumne infractor, la realització demostradament fraudulenta d' algun deis 
exercicis exigits en I'avaluació d'alguna assignatura comportara la nota de 
SUSPENS en la convocatoria oficial corresponent. 

Si I'alumne considera la decisió incorrecta pot formular queixa davant 
del director del departament i interposar recurs en primera instancia davant 
del cap d' estudis. 

Art.21 

L' estudiant té dret a constatar, si així ho sol·licita, que tota prova, trebo 11 
o examen efectuat per ell esta d'acord amb el sistema d'avaluació previst 
en el pla docent. 

Art.22 

1. Les qualificacions deis examens (parcials o finals) i deis treballs 
s'han de fer públiques com a maxim ~s natural~després de la seva 
reolització. El consell d'estudis pot establir altres terminis. Es recomana que --------'------------! 
la 

-~ -------
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els resultats deis examens i altres proves es facin públics mitjon<;ont unes 
Ilistes on els olumnes estiguin identificots només omb el seu NIUB número 
d'identificació de I'olumne que se i dóno en el moment d'ingrés a la 
Universitat i és invariable mentre duren els seus estudis). 

2. El r essor ha de comunicar ols alumnes la data de publicoció de 
les notes e mateix dio e a reolitzoció de l' amen. 

3. En el cos excepciona 'ossignotures omb programació anual, els 
consells d' estudis fixoran el regim ocademic deis examens parcials. 

Art.23 

Un cop finolitzat el període d' ovoluoció i segons el que es preveu a 
I'article 15, els treballs i memories de practiques es tornaran als estudionts 
a petició propia. La seva reproducció total o parcial o la seva utilitzoció per 
a qualsevol altre fi ha de comptar omb I'autorització explícita de I'outor o 
outors. 

Art.24 

El departament ha de garantir que la vigilancia deis examens sigui 
realitzada per professorat relocionat omb la ~ -.i 

Art.25 

Els examens orals houran d' estar sotmesos a la progromoció estoblerto 
pel consell d' estudis. 

El consell d'estudis ha d'estoblirels meconismes necessaris pergorantir 
el dret de I'alumne a una voloració objectivo de I'exomen i a la possibilitot 
d'interposor un recurs en cos de desocord omb la voloració. 
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.. 
Capítol V: REVISIÓ DE PROVES I ExAMENS. 

RECURSOS I IMPUGNACIONS 
... 

Art.26 

L'olumne té dret a la revisió de totes les proves, examens i trebolls, tont 
porciols com finols, objecte d' ovoluoció. La revisió ha de ser individualitzada 
i implica tant els criteris utilitzats com la qualificoció corresponent. 

Art.27 

Juntament omb els resultots deis examens el profes e fer públic 
I'hora ,e oc I o oto en que se'n ara lo r .. '. No es pot oncar el 

1 
peno e e sol·licitud de revisió e s examens fins 03 dies habils després de 
la publicació de les quolificacions. Les revisions s'hon de fer, com o maxim, 
dintre deis 10 dies següents a la publícoció de les quolificocions. 

Art.28 

Els estudiants membres deis consells d'estudis podran demanar 01 cop 
d'estudis informoció del percentatge d'oprovots sobre els presentats i matri
culats per grup i/o ossignatura uno vegada el professor hogi signat I'acta 
corresponent, a partir del termini que hogi estoblert cada consell d'estudis 
segons el que s'indico als articles 22.1 i 27. 
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Art.29 

Les qualificacions individuals d'examens o la qualificació global per 
curs que apareguin a les actes definitives poden ser objecte de recurs per 
part deis estudiants segons el procediment següent: 

1. Presentant una sol· licitud de revisió davant del mateix professor en 
els dies assenyalats previament. 

2. Contra la resolució del mateix professor, es pot fer una reclamació 
dirigida al director de departament corresponent, mitjanc;ant una instancia 
adrec;ada al cap d'estudis, en un termini maxim de 12 dies des de la 
publicació de les qualificacions. El cap de departament nomenara un 
tribunal constitu"it per tres membres, deis quals com a mínim dos han de ser 
professors ordinaris i cap d'ells ha d'haver participat a la primera avaluació. 
Aquest tribunal pot, si ho considera oportú, modificar la qualificació obtin
guda per l' estudiant. El tribunal emetra una resolució sobre la qualificació 
de I'estudiant i presentara un informe tecnic detallat al director de departa
ment i al cap d' estudis. El director del departament notificara per escrit la 
resolució d'aquest tribunal a I'estudiant. 

En cas de rectificació de la qualificació, el president del tribunal ha de 
fer constar la nova qualificació en una acta addicional, la qual ha de ser 
signada per tots els membres del tribunal. 

Art.30 

Contra I'incompliment del que es preveu en aquesta normativa, I'alum
ne podra presentar una queixa raonada davant del consell d' estudis de 
l' ensenyament corresponent. Aquesta queixa pot ser presentada també pels 
estudiants membres del consell d' estudis en nom i a petició de l' estudiant 
interessat. El consell d'estudis sol·licitara al professor i/o departament la 
informació necessario i, si escau, I'advertira de I'incompliment i li fara les 
indicacions necessaries per tal de resoldre la queixa. En els casos que es 
consideri necessari, el cap d' estudis elevara un informe a la comissió 
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academica de la divisió, que faro una proposta de resolució a la Comissió 
Academica de la Junta de Govern, que haura de preveure les mesures 
oportunes per a I'establiment del dret lesionat i advertira el responsable de 
I'incompliment comes i de les possibles sancions que li corresponguin. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

El consell d' estudis ha d' elaborar, al final de cada semestre, un informe 
que reculli les incidencies en relació amb I'aplicació i el compliment 
d'aquesta normativa. 

Aquest informe s'ha d' adre<;ar a la comissió academica de la divisió, 
que ha d' emetre un informe global de tots els ensenyaments de la divisió i 
trametre'l a la Comissió Academica de la Junta de Govern per a la seva 
valoració i posterior aduació, si escau. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

La Comissió Academica de la Junta de Govern ha de proposar a la 
Junta de Govern els mecanismes sancionadors, d'acord amb la normativa 
vigent del POA i el regim de dedica ció del professorat, davant de I'incom
pliment reiterat o greu d'aquesta normativa. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 

La Comissió Academica de la Junta de Govern haura d'articular els 
mecanismes necessaris perque els consells d'estudis puguin garantir un bon 
seguiment i compliment de la normativa presento 

DISPOSICIÓ FINAL 

Queden derogades totes les disposicions d'igual o menor rang incom
patibles amb 0110 que especifiquen aquestes normes. 
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