
 
 

Reglament intern per les modificacions dels sistemes 
d’avaluació de les guies docents per la situació de la COVID-19 

(Aprovat per la Comissió d’Estudis de 17 d’abril de 2020) 

 
1. Totes les evidències avaluatives previstes a l’avaluació continuada i alternativa de 

les assignatures hauran de ser de manera no presencial. 
 

2. Aquelles evidències avaluatives que no puguin desenvolupar-se en modalitat online, 
caldrà modificar-les per una o unes opcions alternatives que sí permetin aquesta 
modalitat. 
 

3. Caldrà respectar sempre els percentatges d’avaluació corresponents a cada 
evidència avaluativa proposada a la guia docent inicial. I, en els casos que alguna 
d’elles no pugui desenvolupar-se online, l’opció o opcions alternatives hauran de 
tenir el percentatge total establert a l’evidència que substitueix. 

 
4. En el cas de proves tipus exàmens (primera i segona convocatòria, si escau) hauran 

de ser planificades d’acord amb els calendaris d’exàmens aprovats per la Comissió 
d’Estudis de la FIF. Aquelles proves d’avaluació amb un nombre significatiu 
d’estudiants (a fixar pel SIC) i que impliquin l’ús de les eines de Test s’hauran 
d’esgraonar en el temps per tal de no generar un desbordament de les capacitats 
computacionals del Campus Virtual. En el cas de què el nombre fixat afecti a 
assignatures de la FIF i es segueixi mantenint la suspensió de l’activitat presencial, 
caldrà modificar l’actual calendari d’exàmens i ser aprovat per la Comissió d’Estudis. 
El circuit serà el següent: 

 
• Quan es disposi del nombre fixat pel SIC: s’informarà al professorat de la FIF. 
• Si supera el nombre d’estudiants matriculats a l’assignatura: el professorat 

responsable de la mateixa ho comunicarà a la coordinació de la titulació. 
• Les coordinacions de les titulacions ho comunicaran a la Cap d’Estudis, per 

procedir a modificar l’actual calendari d’exàmens i ser aprovat per Comissió 
d’Estudis. 

 
5. Les defenses dels TFGs i TFMs es realitzaran de manera virtual mentre duri la 

suspensió de l‘activitat docent presencial. En aquest cas, les sessions seran públiques 
i se’n farà difusió. 

 
6. Totes les addendes que s’afegeixin a la guia docent (en l’apartat de continguts, 

metodologia, pla de desenvolupament i/o avaluació, tenint en compte els criteris 
anteriors), s’han de comunicar a la coordinació de la titulació abans del tancament 
de la mateixa. 


