CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ AL GRAU EN HUMANITATS
(Acord de la Junta de Facultat del 19 de juny del 2012, i modificat per acord de la Junta
de Facultat de 13 de març del 2014)
Els criteris que s’estableixen a continuació desenvolupen la Normativa Acadèmica dels
Ensenyaments de Grau de la UPF, de 9 de juliol del 2008, que en la seva modificació de 9 de
maig del 2012 estableix com a novetat una única convocatòria per assignatura i curs acadèmic,
la possible recuperació de les assignatures durant el curs (art. 10.3) i el tancament definitiu de
les actes del curs acadèmic al final del mes de juliol (art. 11.3.4). La Normativa atribueix
expressament als centres “la facultat d’aprovar els criteris d’avaluació i de recuperació de les
activitats incloses als PDA (plans docents d’assignatura)” (art. 11.2.1).
1. El PDA de totes les assignatures ha d’explicitar de manera detallada els procediments i els
criteris d’avaluació i de recuperació d’acord amb el que s’estableix en aquest document.
2.
La Facultat d’Humanitats farà arribar aquests criteris a tots els departaments
implicats i vetllarà perquè tots els PDA els compleixin (art. 11.2.1). Els departaments, per la
seva part, s’asseguraran que els PDA siguin lliurats a la secretaria del departament competent
en la matèria abans del 10 de juliol de cada curs.
3. Els estudiants d’altres facultats o en estades de mobilitat que cursin assignatures del grau
en Humanitats estaran subjectes als criteris d’avaluació fixats en aquest document.
1- Podran optar a la recuperació d’una assignatura els estudiants que hagin obtingut la
qualificació de Suspens en l’avaluació ordinària del trimestre corresponent.
4. La recuperació es farà a mitjans del trimestre següent, per a les assignatures del primer i el
segon trimestre, i al mes de juliol, en el cas de les assignatures del tercer trimestre.
5.
No podran concórrer al procés de recuperació els estudiants que renunciïn a l’avaluació per
mitjà de sol·licitud adreçada a la secretaria de la Facultat com a màxim el darrer dia de classe
del trimestre pel procediment telemàtic establert (art. 11.4.2 i art. 11.5).
6.
Tampoc no podran concórrer al procés de recuperació els estudiants que, tot i no
haver renunciat formalment a l’avaluació, no hagin presentat o participat en cap dels
exercicis, activitats, proves, treballs o qualsevol altre instrument d’avaluació previst en el
PDA (art. 11.4.2). Només en aquest cas es qualificarà amb No presentat.
7.
Únicament es podran recuperar les activitats d’avaluació que no hagin estat superades.
Les notes parcials aprovades es guardaran i s’inclouran en la nota final amb el mateix pes
o percentatge que tenien en l’avaluació ordinària.
8.
Serà objecte de recuperació la totalitat de les notes suspeses de l’assignatura, llevat
d’aquelles activitats d’avaluació continuada que exigeixin la presència de l’estudiant a classe.

9.
Aquestes activitats presencials no recuperables, però, no podran suposar més del
30 % de la nota final de la recuperació, encara que en l’avaluació ordinària hagin tingut un
percentatge superior.
10. A criteri del docent, el PDA podrà establir per a la recuperació unes activitats diferents de
les emprades en l’avaluació ordinària, sempre que s’hi valorin les competències i e l s
continguts fonamentals exigits en l’assignatura i s’hi respectin el percentatges establerts en els
punts 8 i 9 anteriors.
11. La Facultat i el professorat facilitaran l’adaptació al calendari de recuperació dels
estudiants propis en període d’intercanvi, dels esportistes d’elit i dels estudiants amb
necessitats especials ‒en aquest cas, previ informe de l’USPE‒, i admetran la participació
adaptada (electrònica, telemàtica, etc.) en les activitats d’avaluació que per la seva naturalesa
ho permetin.
12. La Facultat establirà uns criteris sobre la còpia i el plagi i sobre l’avaluació continuada i la
conservació dels documents de l’avaluació, que s’afegiran als que s’aproven en aquest
document.

