NORMATIVA D’AVALUACIÓ CURRICULAR
Ensenyament de Geologia

Aprovada al Consell d’estudis del 2-2-11

El pla d’estudis de l’ensenyament de Geologia té definit com a requisit per poder
matricular assignatures de segon curs l’haver aprovat totes les assignatures del primer. Per
facilitar la superació del primer curs està previst avaluar totes les assignatures de forma
conjunta mitjançant el procediment anomenat avaluació curricular. Aquest procediment és
el que dóna validesa administrativa a les notes i crèdits que ha obtingut l’alumne.
A continuació es transcriu el text aprovat pel Consejo de Universidades (6-3-2009) i que
serveix de base a aquesta normativa.
Es necesario tener aprobadas todas las asignaturas de primer curso para poder
matricularse de cualquier asignatura de cursos superiores. Se prevé un sistema de
evaluación curricular con el fin de facilitar la superación del primer curso. Esta evaluación
será realizada por una comisión formada por todos los profesores encargados de las
asignaturas de primer curso. En esta evaluación serán considerados los estudiantes que
tengan evaluadas todas las asignaturas. De manera automática pasarán la evaluación,
además de los estudiantes que tengan aprobadas todas las asignaturas, aquellos que
teniendo una media ponderada en función de los créditos/asignatura superior o igual a 5,
tengan sólo una asignatura con una nota comprendida entre 4 y 5. La comisión considerará
otros casos que a su juicio merezcan la compensación de alguna asignatura para poder
aprobar todo el primer curso.
Normativa d’avaluació curricular
1. Dret a ser avaluat curricularment
L’estudiant té dret a ser avaluat curricularment quan ha cursat i ha estat avaluat de totes
les assignatures de primer curs.
2. Renúncia a l’avaluació curricular
Sense prejudici del que determina el punt anterior, si l’estudiant no vol ser inclòs en el
procés d’avaluació curricular, ha de sol·licitar de forma expressa no ser avaluat
curricularment. El Consell d’estudis ha d’establir un període previ a l’avaluació per a la
presentació d’aquestes sol·licituds.
3. Criteris d’avaluació curricular
3.1. Es considerarà que han superat automàticament el primer curs aquells estudiants que
acompleixin un dels criteris següents:
- Aprovat en totes les assignatures. En aquest cas, les qualificacions numèriques i
descriptives passen a definitives sense canvis.
- Aprovat en totes les assignatures excepte una de qualificada amb una nota numèrica
igual o superior a 4,0 i mitjana ponderada de totes les assignatures del curs igual o superior
a 5,0, sempre que sigui possible l’aplicació del que s’estableix al punt 3.3.
3.2. Excepcionalment, si la mitjana ponderada de totes les assignatures del curs és igual o
superior a 5,0 i sempre que sigui possible l’aplicació del que s’estableix al punt 3.3., la
comissió pot considerar altres casos que en la seva opinió mereixin la superació de
l’avaluació curricular.
3.3. Si, com a resultat de l’avaluació conjunta, es produeix la superació d’alguna
assignatura suspesa, aquesta passarà a obtenir la qualificació d’aprovat 5,0 i es mantindrà
el valor inicial de la nota mitjana ponderada, disminuint adequadament les qualificacions de

les altres assignatures ja superades, prioritzant aquelles en les quals les qualificacions són
més baixes. Sempre que sigui possible, aquest procés no ha de comportar una disminució
de la qualificació descriptiva.
4. Composició de la Comissió d’avaluació curricular
- El cap d’estudis.
- El professor coordinador de primer curs.
- Els professors responsables de les assignatures.
També hi assistirà sense veu ni vot un membre de la Secretaria d’estudiants i docència que
actuarà com a secretari de la comissió.
5. Reunió de la Comissió d’avaluació curricular
El cap d’estudis i el coordinador de curs presentaran a la comissió una relació de les
qualificacions dels alumnes i les seves mitjanes ponderades indicant qui és susceptible de
ser avaluat curricularment. Acabada l’avaluació, el secretari redactarà l’acta de la reunió
que inclourà un annex on constaran les qualificacions numèriques originals i les obtingudes
per compensació d’aquells alumnes que no havent aprovat inicialment totes les
assignatures, hagin superat l’avaluació curricular.
6. Calendari
El calendari de funcionament de la Comissió d'avaluació curricular el definirà el Consell
d’estudis de l’ensenyament.

NOTA: en aquest document s’utilitzen únicament genèrics masculins o femenins per evitar excessives reiteracions o
redundàncies que puguin dificultar-ne la lectura, sense que això es pugui interpretar com una discriminació o oblit.

