
 

(Acord de la Junta de l’EPSEM en la sessió 01/2019 celebrada el 29 de gener de 2019) 

Motius que justifiquen la repetició d’una prova d’avaluació 

La Normativa Acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC per al curs 2017/18 

recull a l’apartat 3.1.2 dedicat als ‘Drets i obligacions dels estudiants en el procés 

d’avaluació’ el dret que tenen els estudiants a l’avaluació de totes les assignatures de 

les quals s’han matriculat. 

Aquesta mateixa normativa, en consonància amb l’article 93 dels Estatuts de la UPC, 

contempla el cas en que un estudiant per raó de la seva funció de representant 

estudiantil no pugui fer una prova d’avaluació per aquest motiu. En aquesta 

circumstància el centre ha de garantir les mesures necessàries per tal que la pugui 

realitzar i l’estudiant no resulti perjudicat. 

Per als estudiants que no puguin fer una prova d’avaluació per altres motius diferents 

de l’anterior i que siguin excepcionals i justificats degudament a criteri del centre, 

s’han de garantir les mesures necessàries per tal que la puguin realitzar, sempre dins 

del període lectiu corresponent. No obstant això i en aquest cas, el centre docent 

únicament està obligat a canviar les dates dels actes o proves d’avaluació que són més 

significatius en l’avaluació final de l’assignatura. 

La Comissió Permanent de l’EPSEM en la seva sessió 05/2017 va aprovar els motius 

que justifiquen la repetició de proves d’avaluació. La Delegació d’Alumnes de l’EPSEM 

presenta una moció a la sessió 01/2019 de la Junta de l’EPSEM per afegir altres motius 

per justificar les proves d’avaluació, un cop sotmesos a votació l’acord queda definit de 

la següent manera: 

Són reconeguts com a excepcionals a efecte de la repetició de proves globals 

d’avaluació els motius següents: 

- El compliment d’un deure ciutadà inexcusable (citació judicial o similar). 

- La visita a un metge especialista concertada prèviament a la data de la 

matricula. 

- El decés d’un familiar proper de l’estudiant (fins a segon grau) 

- Un accident o malaltia sobtada de l’estudiant que requereixi atenció mèdica 

d’urgència. 

- La coincidència amb l’examen pràctic de conduir. 

- Altres circumstàncies que puguin equiparar-se a les anteriors, a criteri del 

coordinador de l’assignatura. 

Són proves d’avaluació global aquelles que figuren en els horaris de l’Escola. Respecte 

a les proves parcials d’avaluació de les assignatures, els motius per a la seva repetició 

serien els mateixos que per a les globals, però la repetició de la prova s’articularà 

mitjançant el coordinador de l’assignatura.  

En qualsevol cas el motiu s’haurà de justificar documentalment i, si és possible, abans 

de la realització de la prova d’avaluació. 

Manresa, gener de 2019 


