PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA DURANT LA REALITZACIÓ D’UNA PROVA
EN PERÍODE D’AVALUACIÓ ÚNICA I TANCAMENT DELS PROCESSOS D’AVALUACIÓ
CONTINUADA
Aprovat en reunió ordinària de Consell d'Estudis del grau de Física de 8 de maig de 2019
Aprovat en reunió de Consell d’Estudis del grau d’EET de 4 de juliol de 2019
Si durant la realització d'una prova en el període programat d’avaluació única i tancament
dels processos d’avaluació continuada es dona una situació d'emergència anunciada pel
senyal acústic en les dependències de les facultats de Física i Química, caldrà seguir el
protocol que es descriu a continuació:
1. Els professors actuaran com a evacuadors dels estudiants, és a dir, hauran
d'interrompre l'examen i procedir a l'evacuació de l'aula d'acord amb les instruccions
que es troben descrites a la fitxa FuncionsProfessors.pdf que es pot descarregar a
http://www.ub.edu/fisica/emergencia.html.
2. Independentment del moment i la durada de l'evacuació, la prova original es donarà
per acabada i es programarà una nova prova el dia extra que apareix al final del període
d’avaluació i que està reservat estrictament per a aquesta eventualitat.
3. Només els estudiants que s’hagin presentat a la prova original es podran presentar a la
nova prova. A tal efecte, els professors hauran de controlar l’assistència a la prova
original i a la nova prova (passaran llista abans d’entrar o a l’inici de la prova).
4. La nova prova haurà de tenir el mateix format i estructura que la prova original, però
els enunciats hauran de ser diferents.
5. Els professors i els estudiants seran informats oportunament de les aules en què es
portarà a terme la nova prova.
6. Segons el moment i la durada de l’evacuació, es recomana procedir com segueix:
6.1.

Si la prova original consta de dues o més parts, separades per pauses d’una certa
durada, i l’evacuació es produeix quan una o més d’una part ja s’ha completat
(tots els estudiants l’han entregada), la nova prova consistirà només en aquelles
parts que no s’hagin completat.

6.2.

Si la prova original consta d’una sola part, la nova prova constarà també d’una
sola part i substituirà íntegrament la prova original.

6.3.

Si un estudiant ja ha resolt i entregat algunes de les parts de la prova original en
el moment de produir-se l’evacuació, podrà optar igualment per presentar-se a
la nova prova. En aquest cas, s’entendrà que renuncia a la prova original.

7. En cas de alguna situació particular no s’adapti als aspectes que es recomanen en
aquest protocol, els professors de l’assignatura podran acordar amb el Cap d’Estudis
com procedir de la manera més convenient.

