INSTRUCCIONS DEL DEGÀ PER AL DISSENY DEL SISTEMA D’AVALUACIÓ DE LES
ASSIGNATURES IMPARTIDES ALS GRAUS DE LA FACULTAT DE DRET

Per Acord del Consell de Govern de 9 de maig del 2012 s’han introduït una sèrie de
modificacions en la normativa acadèmica dels ensenyaments de Grau de la Universitat
Pompeu Fabra pel que fa al marc d’avaluació. Bàsicament, aquests canvis suposen la
supressió de la convocatòria extraordinària de setembre i l’establiment d’un sistema de
recuperació. Per tal de garantir la màxima seguretat possible, cal que els Plans docents
de les assignatures incorporin aquesta novetat, fent esment de forma clara del mètode
d’avaluació i recuperació que s’escaigui. En aquest sentit, aquestes instruccions tenen
per objectiu orientar la redacció dels criteris d’avaluació i de recuperació de les
activitats incloses en els Plans docents en el marc dels graus en Dret, Relacions
Laborals i Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció.

1. Publicitat del sistema d’avaluació.
El sistema d’avaluació i de recuperació de cada assignatura haurà de constar en el seu
Pla docent i haurà d’estar disponible, com a molt tard, a l’inici del trimestre de la seva
impartició.
2. Ponderació de l’avaluació continuada en la qualificació final.
Les activitats d’avaluació continuada constituiran un mínim del 30% de la qualificació
final de totes les assignatures, llevat que la seva naturalesa no ho permeti (pràctiques
externes, treball final de grau, etc.).
3. Activitats susceptibles de recuperació.
Tant l’avaluació continuada com l’examen o exàmens descrits als plans docents seran
objecte de recuperació. Només quedarà exceptuada la recuperació de l’avaluació
continuada quan hom pugui justificar que un determinat model d’avaluació continuada
resulta d’impossible recuperació. Correspon al Degà l’autorització d’aquests casos
excepcionals.

4. Periodització de les activitats de recuperació
Les

assignatures del primer i segon trimestre es recuperaran durant el trimestre

successiu; les corresponents al tercer trimestre, al llarg del mes de juliol.
En cas que aquestes activitats de recuperació incloguin la realització d’un examen
presencial, aquest haurà de tenir lloc en un dels dos dissabtes habilitats al calendari
acadèmic el segon i el tercer trimestre (pel que fa a les assignatures corresponents al
primer trimestre i al segon, respectivament), o al llarg del període establert durant el
mes de juliol (per a les assignatures corresponents al tercer trimestre)1.
5. Condicions per a concórrer al procés de recuperació per part del estudiant
L’article 11.4.2 de l’esmentat Acord del Consell de govern disposa:
“Podran concórrer al procés de recuperació tots els estudiants que, havent participat a les
activitats d'aprenentatge i avaluació durant el trimestre, hagin obtingut la qualificació de
suspens de l'assignatura corresponent en l'avaluació trimestral. No hi podran concórrer els
que no hagin participat en les activitats d'aprenentatge i avaluació o hagin renunciat a
l'avaluació.”

S’entendrà que un estudiant ha participat a les activitats d’aprenentatge i avaluació
continuada durant el trimestre quan hagi assistit als seminaris i hagi realitzat els
exercicis corresponents a almenys el 50% dels seminaris i altres activitats a l’aula.
D’altra banda, cal entendre que un estudiant ha assistit a l’examen final quan el lliura.
Atès que, tal com diu l’article esmentat, només podran participar en el procés de
recuperació aquells estudiants que hagin suspès el conjunt de l’assignatura, no hi haurà
possibilitat de participar-hi per pujar nota si la inicialment obtinguda és igual o superior
a 5,0.
Havent suspès el conjunt de l’assignatura, l’estudiant només podrà recuperar aquell
component de l’avaluació de l’assignatura que hagi suspès al llarg del trimestre
(avaluació continuada, examen, o ambdós), però no el que hagi aprovat.
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En el calendari acadèmic previst pel curs 2012-2013 els dissabtes habilitats el segon trimestre són els

corresponents al 2 i al 9 de febrer; els del tercer trimestre són els corresponents al 4 i 11 de maig; el
període de recuperació de juliol és el comprés entre els dies 15 i 26.

6. Procés de recuperació per als estudiants UPF inclosos en programes de
mobilitat.
A fi i efecte de facilitar la mobilitat dels estudiants, el Pla docent haurà d’incloure una
referència pels participants en programes de mobilitat, tot especificant-ne les condicions
d’avaluació. Si entre les condicions hi ha la realització d’un examen presencial, aquest
es durà a terme durant el període habilitat el mes de juliol. En aquells casos en què les
condicions específiques del programa ho impedeixin, correspondrà als professors
responsables de les assignatures afectades, d’acord amb el coordinador de mobilitat de
la Facultat, fixar una data alternativa o establir un mecanisme diferent d’avaluació.
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