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Establir i regular el sistema d’avaluació i qualificació dels aprenentatges de l’alumnat dels ensenyaments oficials de grau i màster i altres procediments de caràcter
administratiu relacionats.
Política de la qualitat i innovació academicodocent de la Universitat de
Normativa Reguladora de l’Avaluació i Qualificació dels Aprenentatges
Sortides
Barcelona
aprovada per Consell de Govern el 27 de febrer de 2020
Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional

Parts interessades
pertinents al procés

Vicerectora d'Ordenació Acadèmica i Qualitat (VOAQ)
Vicerectora d'Estudiants i Política Lingüística (VREPL)
Personal acadèmic, tècnic i administratiu dels centres
Estudiants de grau i màster universitari
Unitats responsables de procediments academicoadministratius relacionats
amb avaluació i qualificació dels aprenentatges

Normativa
Directrius
Guies

Legislació universitària:
http://www.ub.edu/acad/noracad/Legislacio.html
Normativa acadèmica pels ensenyaments de la UB:
http://www.ub.edu/acad/noracad/

Responsabilitats
Vicerectorat de Docència (VDO)
Comissió Acadèmica de Consell de Govern
(CACG)
Planificació Academicodocent
Serveis Jurídics
Consell d’Estudis (CE) / Comissió Coordinadora
de Màster (CCM)

Responsable del procés: Elaborar el marc normatiu, supervisar el procés, canalitzar les incidències no resoltes pels centres, detecció
punts febles i garantir la implementació de les millores del procés.
Revisar, aprovar la/les normatives vinculades a avaluació i qualificació dels aprenentatge.
Informar i donar suport tècnic als usuaris de l’aplicació informàtica de GRAD
Donar suport als centres i/o Vicerectorat per la resolució de les incidències obertes.
-Vetllar pel compliment de la normativa d’avaluació i qualificació dels aprenentatges en el seu centre i informar a la Comissió Acadèmica
de centre de qualsevol infracció detectada
-Publicar el calendari i l’horari de les avaluacions úniques i del tancament dels processos d’avaluació continuada, sempre dins del
calendari marc aprovat per la Universitat i assegurar la màxima difusió.
-Programar les proves orals previstes a l’ensenyament garantint els mecanismes necessaris per salvaguardar el dret de l’estudiant a una
valoració objectiva de la prova i a la possibilitat de sol·licitar la revisió i d’interposar una reclamació en cas de desacord en l’avaluació.
-Establir el procediment que cal seguir en el cas que un professor es trobi en els casos d’abstenció i recusació previstos legalment.
-Garantir l’adaptació dels sistemes d’avaluació a l’alumnat amb necessitats educatives específiques amb suport educatiu

Cap d’estudis / Coordinador de màster

Presentar a la CE/CCM la informació general sobre el desenvolupament del procés i les incidències detectades

Professorat responsable de grup-classe

Donar la qualificació final a l’alumnat matriculat i deixar constància de l’avaluació a l’acta corresponent, d’acord amb el que reguli la
normativa vigent.
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Què

Elaboració d’una normativa per regular
l’avaluació i qualificació dels aprenentatges
Aprovació de la/les normatives reguladores
de l’avaluació i la qualificació dels
aprenentatges
Establiment de criteris i pautes generals a
nivell de centre que complementin aquesta
normativa
Publicació dels plans docents al GRAD
(amb tota la informació rellevant
relacionada amb el procés d’avaluació)

Seguiment, anàlisi i retiment de comptes
sobre els aspectes recollits a la normativa
d’avaluació
Publicació del calendari i els horaris de les
proves d’avaluació única i tancament del
procés d’avaluació continuada dins del
període establert pel calendari marc
aprovat per la Universitat
Adaptació dels sistemes d’avaluació a
l’alumnat amb necessitats educatives
especials
Publicació, dels resultats final de
l’avaluació dels aprenentatges
Reclamacions contra qualificacions finals
(resolta prèvia per el centre)

Les còpies impreses del document no tenen garantia de vigència

P á g i n a 3 de 4

Com

Qui

A través de grups de treball específics en el si de la Comissió
Acadèmica de Consell de Govern (CACG) i de la participació i
aportacions dels centres de la UB i altres sectors afectats
En reunió ordinària

Comissió específica de treball

Els centres mitjançant la seva Comissió Acadèmica han d’acordar
criteris i pautes d’avaluació homogenis per totes les titulacions de
mateix nivell, han d’establir terminis i procediment d’avaluació única,
períodes de reavaluació...
Mitjançant els plans docents o els programes de les assignatures
s’explicita i es fa públic el procés i les activitats d’avaluació
programades, les seves ponderacions, els criteris de qualificació, el
període orientatiu en que es duran a terme les activitats d’avaluació,
els criteris d’avaluació única i les condicions per accedir a la
reavaluació.
Els centres han de vetllar per l’acompliment dels sistemes,
procediments i resultats de l’avaluació de les assignatures de
cadascuna de les titulacions, a través dels Consells d’Estudis,
Comissió coordinadora de màster i Comissió Acadèmica del centre.
Mitjançant la pàgina web del centre

Quan/terminis
-

Consell de Govern a proposta de
la Comissió Acadèmica del
Consell de Govern (CACG)
Comissió Acadèmica de Centre

Quan s’escaigui

Caps d’estudis/ Coordinadors de
Masters universitaris

Abans del període de
matrícula

Caps d’estudis/ Coordinadors de
Masters universitaris

Anualment

CE /CCM
Vicedeganat

A partir d’un informe elaborat pel Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)

CE / CCM
Comissió Acadèmica de Centre

Actes provisionals
Campus virtual
Recurs d’alçada al Rector

Professorat
Rector/Vicerectorat de Docència
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-

Segons calendari marc
establert per la UB

A l’inici de cada semestre
Segons calendari marc
establert per la UB
Quan s’escaigui

Informació
documentada
associada al
procés

Indicadors associats
al procés
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Documentació
Normativa reguladora de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatge
Plans docents de les assignatures de grau i màster universitari
Actes de les reunions de CACG
Actes de qualificació de l’alumnat
Qualificacions alumnes per assignatures i centres
Dades estadístiques de rendiment
Codi
FPTD33a
FPTD33b
FPTD33c
FPTD33d
FPTD33e
FPTD33f
FPTD33g
FPTD33h
FPTD33i
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Ubicació
Normativa acadèmica
Web centre i GRAD
Web de la CACG
Aplicació GIGA
Espai VSMA
Web GTR

Denominació
Taxa de rendiment Graus
Taxa de rendiment Màsters Universitaris
Nota mitjana a l’expedient. Graus
Nota mitjana a l’expedient. Màsters Universitaris
Taxa eficiència de graus
Taxa eficiència de màsters universitaris
Taxa abandonament de graus
Taxa abandonament de màsters universitaris
Taxa de suspensos, aprovats, notables, excel·lents i NP.
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Gestor
Gestió acadèmica
Planificació Academicodocent
Gestió Acadèmica
Planificació Academicodocent i Secretaries de centre
APQUB
Gabinet Tècnic de Rectorat
Acceptació
75
80
6.5
7
90
95
10%
8%
-
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Meta (objectius desitjats)
85
95
7.5
8
92
98
8%
6%
-

