INSTRUCCIÓ SOBRE L’AVALUACIÓ ÚNICA
PRIMER TRIMESTRE DEL CURS 2019-20
DEPARTAMENT D’HUMANITATS
Màster en Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament
Màster en Estudis Àsia-Pacífic en un Context Global
Màster en Història del Món
Màster en Estudis Xinesos
1- Aquest primer trimestre del curs 2019-20, de manera excepcional, s’implementarà un
sistema d’avaluació única, d’acord amb el compromís del rector amb les organitzacions
estudiantils.
2- L’avaluació única no compromet el model d’avaluació contínua ja previst als Plans
Docents de les assignatures, que seguirà vigent, i s’aplicarà només als estudiants que la
sol·licitin expressament.
3- S’obrirà un període de presentació de sol·licituds entre el 13 i el 17 de novembre per
mitjà d’un formulari disponible per als estudiants al Campus Global, del qual s’informarà
convenientment. S’entendrà que l’estudiant que no hagi sol·licitat l’avaluació única dins del
període establert opta per l’avaluació ja prevista en el Pla Docent. La tria que efectuï
l’estudiant per una avaluació o l’altra afectarà tant el període ordinari (desembre) com el de
recuperació (febrer).
4- L’avaluació única consistirà en la substitució de les activitats de l’avaluació contínua
(seminaris, entregues, etc.) per una ampliació de l’examen o del treball ja previstos a cada
assignatura. Aquesta ampliació no serà idèntica a les activitats de l’avaluació contínua, cosa
que en suposaria el mer ajornament, sinó una altra activitat que sigui equivalent en
dificultat i esforç de preparació. En el cas de l’examen, l’ampliació en serà una segona part
amb preguntes o activitats addicionals, i amb el temps addicional corresponent (si és el cas,
es faran també noves reserves d’espais per a l’examen). En el cas del treball, en serà una
extensió amb requeriments addicionals. El valor en percentatge d’aquesta ampliació serà el
mateix que tenien les activitats de l’avaluació contínua.
Exemples:
• Assignatura A: Activitats d’avaluació contínua 40% + Examen 60%.
Avaluació única: el mateix Examen pel 60% + Ampliació o afegit a l’examen per un 40% o
bé un Treball nou per un 40%.
• Assignatura B: Activitats d’avaluació contínua 30% + Treball 70%.
Avaluació única: el mateix Treball pel 70% + Ampliació o afegit al treball per un 30% o bé
Examen nou per un 30%.

• Assignatura C: Activitats d’avaluació contínua 20% + Examen 50% + Treball 30%.
Avaluació única: el mateix Examen pel 50% + el mateix Treball pel 30% + Ampliació o
afegit a l’examen per un 20% o bé Ampliació o afegit al treball per un 20%.
Formalment, l’ampliació o afegit a l’examen no suposa una alteració dels percentatges
establerts al Pla docent, ja que es manté per a les ampliacions o afegits el mateix
percentatge que tenien les activitats d’avaluació contínua (seminaris, entregues, etc.).
5- La Secretaria del Departament comunicarà al professorat el dia 19 de novembre quins
estudiants han sol·licitat avaluació única en les seves assignatures i grups. Lògicament, per a
les assignatures sense sol·licituds no caldrà articular cap sistema d’avaluació única.
6- Els docents de les assignatures amb sol·licituds concretaran el sistema d’avaluació única i
el comunicaran a la secretaria abans del dia 21 de novembre. L’equip de direcció revisarà
aquestes concrecions i les validarà com a molt tard el dia 25 de novembre. Un cop
validades, el professorat les comunicarà als estudiants interessats a través de l’Aula
Global.
7- El conjunt dels afegits als Plans Docents de les assignatures que tinguin avaluació única
serà aprovat en una resolució pública del director que donarà cobertura als canvis en els
plans docents.

Josep M. Delgado Ribas
Director del Departament d’Humanitats
Barcelona, 11 de novembre de 2019.
Quadre resum d’accions i terminis
Terminis

Tràmit

13-17/11/2019

Sol·licitud per part de l'estudiant

18-19/11/2019

L’UGA comunica al professorat la llista d’estudiants
sol·licitants d'avaluació única a la seva assignatura.

20-21/11/2019

El professorat comunica a la Secretaria la concreció
de l’avaluació única a la seva assignatura.

22-25/11/2019

Revisió i validació del deganat a la concreció de
l'avaluació única proposada a cada assignatura.

25-27/11/2019
05/12/2019
11-20/12/2019

El professorat comunica la concreció de l’avaluació
única als estudiants afectats de cada assignatura.
Darrer dia de classe del trimestre.
Avaluació en període d’exàmens del 1r trimestre.

Procediment
Google form SGA.
Correu electrònic
d'Humanitats a cada
docent.
A correu electrònic
d'Humanitats.
Correu electrònic
d'Humanitats a cada
docent.
A través de l’Aula Global.

