Benvolguts,
L’Equip directiu de l’EUI Sant Pau, reunit avui en Claustre, ha aprovat les mesures
excepcionals per a flexibilitzar la situació excepcional que vivim, en consideració a les
decisions del Consell de Govern de la UAB .

1- PROPOSTES D'ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE LA UAB 30/10/2019
PRIMER.- Flexibilitzar el que estipula la normativa acadèmica sobre l’exigència d’avaluació continuada
en els seus articles 112, 112bis i 112ter per a les assignatures que s’hagin d’avaluar durant el primer
quadrimestre del curs 2019/2020 (quadrimestrals del primer quadrimestre i anuals).
A més de l’avaluació continuada en els termes publicats a les guies docents de les assignatures, s’obre
excepcionalment durant el període citat una via no prevista a la normativa:- una prova de síntesi final
recuperable per als estudiants que així ho decideixin, sempre que formalitzin prèviament el seu
compromís amb aquesta via d’avaluació.
Cada centre docent identificarà, d’acord amb la seva singularitat acadèmica, les assignatures que no
són susceptibles de ser avaluables amb una prova de síntesi final.
SEGON.- Encarregar al vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat i a la vicerectora d’Alumnat i
Ocupabilitat l'execució i el seguiment de l’acord primer.
TERCER.- Comunicar els presents acords a la vicegerent d'Ordenació Acadèmica, per tal que porti a
terme les mesures necessàries per a fer-los efectius als centres docents.
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ADAPTACIÓ DE LES PROPOSTES PER L’EUI- SANT PAU :
El procés d'avaluació dels treballs de fi d'estudis i les pràctiques externes no es regiran per
l'establert als punts 1 i 2 MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA ACADÈMICA RD
1393/2007Matrícula, avaluació continuada i pràctiques externes (2017)
La responsabilitat del procés d’avaluació recau en el professor/la professora responsable de
l’assignatura.
El procés d'avaluació ha de contemplar sempre sistemes de recuperació, llevat de les
pràctiques externes, els treballs de fi d'estudis, i les assignatures que, pel seu caràcter
eminentment pràctic, no ho permeten.
L’EUI recull com a singularitat com a centre, les assignatures que no poden ser
susceptibles d’una prova de síntesi, les assignatures de pràctiques externes i les
assignatures que, pel seu caràcter eminentment pràctic, no ho permeten.
A més de l’avaluació continuada en els termes publicats a les guies docents de les assignatures,
s’obre excepcionalment durant el període citat una via no prevista a la normativa:, una prova
de síntesi final recuperable per als estudiants que així ho decideixin, sempre que formalitzin
prèviament el seu compromís amb aquesta via d’avaluació. Aquells estudiants que decideixin
anar a la prova de síntesi, totes les proves d'avaluació continuada quedarien sense nota,
prevalent la de la prova final.

QUÈ HA DE FER CADA ESTUDIANT?:
PER ALS ESTUDIANTS QUE AIXÍ HO DECIDEIXIN:
a. MANIFESTAR AL PROFESSOR RESPONSABLE, EL SEU COMPROMÍS AMB AQUESTA VIA
D’AVALUACIÓ DE PROVA DE SÍNTESI FINAL
b. DATA MÀXIMA 4 DE NOVEMBRE
c. VIA CORREO ELECTRÒNIC

ANNEX
MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA ACADÈMICA RD 1393/2007Matrícula, avaluació continuada i
pràctiques externes (2017)
Capítol II. Avaluació i qualificació
Article 112. Concepte d’avaluació (Article modificat per Acord de Consell de Govern de 19 de març de
2015)
2. L’avaluació en els estudis de la UAB és un procés continuat dins el període lectiu fixat per
impartir l’assignatura o mòdul, d’acord amb la seqüenciació del pla d’estudis i el calendari
acadèmic de la UAB.
3. Els criteris d’avaluació i el mètode de qualificació no podran ser modificats durant el curs.
Article 112 bis. El procés d’avaluació
3. El procés d'avaluació dels treballs de fi d'estudis i les pràctiques externes no es regiran per
l'establert als punts 1 i 2 d'aquest article, sinó pels capítols III i IV del present títol.
4. La responsabilitat del procés d’avaluació recau en el professor/la professora responsable
de l’assignatura.
Article 112 ter. La recuperació El procés d'avaluació ha de contemplar sempre sistemes de recuperació,
llevat de les pràctiques externes, els treballs de fi d'estudis, i les assignatures que, pel seu caràcter
eminentment pràctic, no ho permeten.

