
Acord 2/2007, de 27 de febrer, pel qual s’aprova l’acord sobre el nombre de convocatòries al 
qual tenen 
dret els estudiants en un curs acadèmic, que tot seguit es transcriu: 
Acord sobre el nombre de convocatòries al qual tenen dret 
els estudiants en un curs acadèmic 
INTRODUCCIÓ: 
L’experiència acumulada amb l’aplicació de les proves pilot d’adaptació de les titulacions a l’EEES 
ha posat de manifest que, en alguns casos, es donen disfuncions degudes al fet que la normativa 
acadèmica de la Universitat no deixa marge suficient per a emprar noves metodologies amb la 
flexibilitat que l’ús dels ECTS requereixen. 
Una de les disfuncions detectades guarda relació amb el fet que sovint és difícil d’encaixar 
l’avaluació continuada amb l’existència de dues convocatòries per curs acadèmic. 
 
Aquest acord estableix un marc regulador del nombre de convocatòries per a les assignatures 
qualificades amb algun sistema d’avaluació continuada. El seu àmbit d’aplicació és el dels estudis 
de grau. A més té carácter transitori, atès que haurà de ser revisada quan la UAB hagi 
transformat totes les titulacions. 
ANTECEDENTS: 
1.- La Comissió d’Ordenació Acadèmica va aprovar en data 1 de desembre de 2004 el sistema 
d’avaluació del rendiment acadèmic dels estudiants de titulacions estructurades d’acord amb 
l’EEES, segons el qual s’insta al professorat a establir mecanismes d’avaluació continuada, 
emprant la metodologia que en cada cas es cregui més pertinent. Així mateix es disposa que a fi 
i efecte de garantir el dret de l’estudiant a conèixer prèviament el sistema d’avaluació que 
s’aplica en cada assignatura, serà d’obligat compliment que a partir del curs 2005-2006 tota la 
informació rellevant (criteris, ponderació, etc.) relativa a l’avaluació figuri als programes o guies 
docents de les assignatures. 
2.- L’aplicació de mecanismes d’avaluació continuada ha plantejat un problema addicional 
referent al nombre de convocatòries que el professorat està obligat a organitzar per curs 
acadèmic, en el sentit de si la matrícula d’una assignatura dóna dret als estudiants a gaudir de 
dos convocatòries per curs acadèmic per a superar-la.  
3.- Tenint en compte que els sistemes d’avaluació han d’adequar-se a validar que els objectius 
dels programes de formació han estat assolits, l’avaluació d’una assignatura inclourà el conjunt 
de proves que fixi el professorat per tal de garantir que l’estudiant assoleix aquests objectius, i, 
per tant, depenent dels continguts del sistema d’avaluació pot no tenir sentit que els alumnes 
disposin d’una segona convocatòria per a la superació dels objectius. 
4.- Atès que cap norma estableix aquest dret dels estudiants i que és competència de les 
universitats establir el sistema de verificació dels coneixements dels estudiants, cal considerar 
que no és obligatori mantenir dues convocatòries per curs acadèmic. 
Ara bé, ja que es tracta d’un assumpte relacionat amb el sistema d’avaluació d’un assignatura, 
aquest aspecto ha de quedar recollit en el programa o guia docent de l’assignatura, per tal de 
garantir, igualment, el dret de l’estudiant a conèixer prèviament aquest sistema d’avaluació. 
ACORD: 
1.- El professorat, en relació amb les assignatures de les quals és responsable i d’acord amb el 
sistema d’avaluació que empri, podrà proposar a la Comissió de Docència de la titulació que els 
estudiants disposin d’una única convocatòria per curs acadèmic per a la superació de 
l’assignatura. 
La comissió de docència de la titulació haurà de donar el vistiplau a la proposta atenent a la 
justificació de la mateixa i a la coherència amb el sistema d’avaluació emprat. 
2.- El professorat que empri l’avaluació continuada i que s’aculli a una sola convocatòria ha de 
preveure i explicitar en la guia docent en quins casos la qualificació pot ser el “no presentat”. Es 
recomana emprar algun criteri que permeti detectar els casos d’abandonament de l’assignatura. 
3.- Els programes i guies docents hauran de detallar el sistema d’avaluació i explicitar que hi ha 
convocatòria única. Si aquest extrem no es compleix s’entendrà que els estudiants tenen dret a 
dues convocatòries. 
4.- Les assignatures que compten amb diferents grups de docència hauran de compartir el 
mateix criteri a l’hora d’establir el sistema d’avaluació i el nombre de convocatòries. 
5.- El coordinador d’estudis presentarà a la Comissió d’Ordenació Acadèmica de la Facultat, per 
a la seva aprovació, les propostes que hagin estat informades favorablement. 



El president de la Comissió d’Ordenació Acadèmica serà el responsable de comunicar al deganat i 
a la gestió acadèmica del centre la relació d’assignatures que mantindran activades les actes 
d’una sola convocatòria. La convocatòria activada sempre serà la que es correspon amb la 
primera convocatòria ordinària del curs. 
6.- A fi i efecte de no perjudicar a l’estudiant en altres aspectes del seu expedient acadèmic, en 
els casos en què el professorat hagi decidit que no és adient que els estudiants disposin d’una 
segona convocatòria i la primera no resulti superada, a les actes de la segona convocatòria 
constarà “no avaluable”. Aquesta convocatòria no comptarà en l’expedient a cap efecte, entre 
ells, en el càlcul de la qualificació mitjana dels estudis. 
 

Butlletí Oficial de la UAB febrer de 2007.  


