Normativa interna d'avaluació anticipada de la
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. 2018-2019

Introducció
El Reglament acadèmic (FOU 465. Acord 12741) estableix a l’article 31, d'avaluació
anticipada, que l’avaluació anticipada d’una assignatura consisteix a avaluar durant
el primer semestre una assignatura de segon semestre.
L’alumnat que tingui concedida l’avaluació anticipada han de renunciar, a l’efecte
d’una possible recuperació, a l’avaluació corresponent al període complementari
de juny o al període extraordinari.
Es recomana que per planificar de forma acurada l’activitat acadèmica de les
matèries, els i les alumnes interessats/des demanin l’avaluació anticipada a serveis
administratius del centre abans de dia 15 d’octubre, encara que ho poden fer en els
terminis establerts al Reglament Acadèmic.
Normativa d'avaluació anticipada de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
1) Es pot demanar avaluació anticipada d’un màxim de dues assignatures per any
acadèmic, i sempre que l’alumne pugui finalitzar els estudis en el període
d’avaluació complementària de febrer. En cap cas, l’alumne podrà matricular-se
de forma anticipada de més de 30 crèdits (No computaran els crèdits del TFG).
2) La guia docent ha de preveure un sistema d’avaluació amb la presència de
suficients activitats recuperables que permetin aquesta opció, o bé els
professors hi han d’estar d’acord.
3) L’assignatura o les assignatures de les quals es demana l’avaluació anticipada
no han de tenir pràctiques clíniques o de laboratori, exceptuant el cas de
l'assignatura Pràcticum III dels estudis de Fisioteràpia (Pla 2016).
4) L’estudiant ha d’haver exhaurit almenys una matrícula de l’assignatura,
exceptuant les assignatures Treball de Fi de Grau i les assignatures de
Pràcticum III dels estudis de grau de Fisioteràpia, en què no és necessari aquest
requisit.
5) L'estudiant formalitzarà la matrícula de l'assignatura o les assignatures de les
quals vol demanar l’avaluació anticipada en el termini ordinari i presentarà la
sol·licitud al degà/na de la Facultat al termini establert a la introducció
d’aquest document.
6) En cas de denegació de l'avaluació anticipada, deguda a l'incompliment d'algun
dels punts anteriors, l’estudiant pot presentar recurs davant el vicerector
competent en matèria d’ordenació acadèmica contra aquesta denegació.

