NORMATIVA PER OPTAR A L’AVALUACIÓ ALTERNATIVA – FACULTAT DE LLETRES

CRITERIS I MECANISMES PER OPTAR A L’AVALUACIÓ ALTERNATIVA DE LA FACULTAT
DE LLETRES

La ‘Normativa de l’avaluació i la qualificació de la docència en els graus i màsters de la UdL’, en
el seu article 1.5 sobre avaluació alternativa, estableix:
1. La UdL, al mateix temps que defineix l’avaluació contínua com el seu model d’avaluació
fonamental, reconeix la gran heterogeneïtat de les matèries i assignatures que es
desenvolupen en els graus i màsters que ofereix, que tenen estratègies
metodològiques igualment molt diverses. Per això, la UdL preveu la possibilitat que
una assignatura o una matèria pugui optar per models d’avaluació diferents a la
contínua, en els quals un examen o un treball de curs, segons els casos, pugui arribar a
representar fins al 85% de la nota final. Aquesta opció haurà d’estar degudament
justificada en relació amb els objectius formatius de l’assignatura o matèria, i haurà de
tenir el vistiplau de la Comissió d’Estudis del centre responsable de l’ensenyament de
grau o màster afectat.
2. Per tal de facilitar a l’estudiant poder compaginar l’estudi amb el desenvolupament
d’activitats laborals –fet que la naturalesa de l’avaluació contínua fa difícil–, l’estudiant
que ho desitgi tindrà dret a renunciar a l’avaluació contínua a l’inici de curs (si
l’assignatura en qüestió la té com a sistema avaluador), i tindrà dret a la realització
d’una avaluació única (mitjançant un examen, presentació de treball o treballs o
qualsevol altre sistema que determini el professor o professora responsable de
l’assignatura). Si la naturalesa de l’assignatura ho demana, serà requisit indispensable
per tenir l’opció d’avaluació única l’assistència a determinades activitats presencials
(pràctiques, rotatoris, sortides de camp, seminaris, etc.) en les dates establertes,
activitats que hauran d’especificar-se en la guia docent. Aquest dret no pot comportar
discriminació respecte a l’avaluació contínua en relació amb la qualificació màxima que
es pugui obtenir en aquella assignatura. La Comissió d’Estudis del centre responsable
de l’ensenyament de grau o màster afectat haurà d’establir els mecanismes mitjançant
els quals l’estudiant podrà acollir-se a aquest dret, el termini de presentació
d’instàncies, així com la documentació que ha d’aportar justificativa de la seva activitat
laboral.
Tenint en compte aquesta normativa, els criteris i mecanismes que s’estableixen per la
Facultat de Lletres aprovats per Comissió d’Estudis i de POP de 15 de març del 2017, i
modificada per Comissió d’Estudis i de POP de 25 de juny e 2021, per tal d’aplicar l’avaluació
alternativa són els següents:
1. Els estudiants podran renunciar a l’avaluació continuada i sol·licitar l’AVALUACIÓ
ALTERNATIVA durant els primers 5 dies hàbils de la primera setmana lectiva de cada
semestre i sempre i quan l’estudiant no hagi avaluat cap activitat d’avaluació
continuada.
2. Podran demanar l’AVALUACIÓ ALTERNATIVA els estudiants que tinguin un contracte
laboral a jornada completa que no els permeti seguir l’avaluació continuada. També
podran demanar l'AVALUACIÓ ALTERNATIVA els estudiants que tinguin un contracte a
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temps parcial sols si l'horari laboral coincideixi amb horari lectiu. En aquest cas,
s'acceptaria l'avaluació alternativa només per a les assignatures que coincideixen amb
l'horari laboral. Aquest ha d’estar acreditat documentalment (mitjançant contracte de i

resum de la vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social) i ha de referirse al quadrimestre per al qual se sol·licita.
3. La documentació acreditativa esmentada es presenta, juntament amb una instància
motivada degudament registrada, a la Secretaria de la Facultat. Un cop resolta,
s’informarà al professorat afectat.
4. Aquesta AVALUACIÓ ALTERNATIVA consisteix en optar a la realització d’una prova
única d’avaluació que pot ser un examen/treball o el sistema que determini el
professor o professora responsable de l’assignatura.
5. En cas de que l’AVALUACIÓ ALTERNATIVA consisteixi en un únic examen, la data de
realització serà l’establerta al calendari d’exàmens de la Facultat de Lletres per
l’assignatura per la qual es demani AVALUACIÓ ALTERNATIVA.
6. Si la naturalesa de l’assignatura ho demana, serà requisit indispensable per tenir
l’opció d’avaluació única l’assistència a determinades activitats presencials (pràctiques,
sortides de camp, seminaris, etc.) en les dates establertes, activitats que hauran
d’especificar-se en la Guia Docent. El professor o professora pot exigir, a més a més de
l’assistència, la realització d’un exercici o una activitat que es pot considerar com un
requisit per tal de poder optar a l’avaluació única i/o atorgar un percentatge de la nota
a l’exercici o l’activitat.
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