ACORD 1/2021 en relació amb el punt 2 de l'ordre del dia de la
sessió extraordinària del Consell de Govern de data 15 de gener
de 2021: Mesures excepcionals relatives a l’avaluació que es
mantindran mentre duri la situació d’emergència sanitària
generada per la Covid-19.
Vista la petició d’adoptar mesures excepcionals de flexibilització del sistema d’avaluació
acadèmica mentre duri la situació d’emergència sanitària generada per la Covid-19, i durant
el curs 2020/2021, presentada per alumnat membres del Consell de Govern, i considerant
la magnitud d’aquesta situació d’emergència sanitària.
Atès que la Llei Orgànica d’Universitats, de 21 de desembre, d’Universitats, estableix a
l’article 46.3 que les Universitats establiran els procediment de verificació dels
coneixements dels estudiants.

Atès que el Consell de Govern de la UAB va aprovar, el 23 de març de 2017, el Títol IV de
la Normativa acadèmica de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat
amb el Reial decret 1393/2007, on s’estableix que l’avaluació és el procés de valoració del
grau d’assoliment dels objectius formatius fixats dins d’una titulació, a partir d’evidències
objectives i quantificables, i criteris transparents i degudament difosos.

Atès que aquest sistema d’avaluació ha de quedar recollit anualment en les guies docents
de les diferents titulacions i no pot ser modificat durant el curs acadèmic corresponent.

Atès que el caràcter excepcional del context actual d’emergència sanitària comporta
l’adopció de diverses mesures preventives i extraordinàries al temps que s’han de garantir
el drets de l’alumnat en matèria d’avaluació.

Atès que d’acord amb l’anterior, una flexibilització en l’aplicació del sistema d’avaluació ha
de ser autoritzada, si escau, pel Consell de Govern, ja que és l’òrgan que en ús de la seva
competència normativa el va establir i aprovar.

Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de la vicerectora
d’Estudis i d’Innovació Docent i la vicerectora d’Alumnat i Ocupabilitat, el Consell de
Govern ha adoptat els següents
ACORDS
PRIMER.- Flexibilitzar el sistema d’avaluació acadèmica recollit en el títol IV del text refós
de la normativa acadèmica de la UAB mentre duri la situació d’emergència sanitària
generada per la Covid-19, i durant el curs 2020/2021, i adoptar, durant el període citat,
les mesures excepcionals següents:
1. Per participar al procés d’avaluació i de recuperació de l’assignatura o mòdul no
serà exigible haver obtingut una qualificació mínima en la mitjana de l’assignatura
o mòdul, deixant en suspens l’article 112ter.3 de la Normativa Acadèmica, a tal
efecte.
2. La mera assistència a classe no incidirà en la qualificació final de l’assignatura o
mòdul, excepte en el cas de les pràctiques d’assistència obligatòria.

3. El nivell d’exigència en les activitats d’avaluació ha d’estar en concordança amb les
adaptacions que, com a conseqüència de la Covid-19, s’hagin hagut d’implementar
a la docència, tant teòrica com pràctica.
SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent 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.
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