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Consideració de determinades proves esportives dins del supòsit
excepcional previst a la NAEG
Antecedents
La Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC –NAEG-, aprovada per Acord núm.
89/2015 del Consell de Govern de 5 de maig, preveu al seu apartat 4.1.2, referent als drets dels
estudiants en el procés d’avaluació:
“Amb l’objectiu de vetllar per la màxima correcció del procés d’avaluació dels
estudiants, cada centre ha d’establir una normativa específica que reguli els processos
lligats a la realització dels actes d’avaluació de les assignatures, que ha d’incloure i
completar el que s’estableix en aquest apartat.
Si a un estudiant no li és possible fer una prova d’avaluació per motius excepcionals i
justificats degudament, el centre docent ha de garantir les mesures necessàries perquè
el pugui realitzar, sempre dintre del període lectiu corresponent. No obstant això, 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.”
Amb l’objectiu de respectar els drets dels estudiants en igualtat de condicions, amb
independència del centre docent on estiguin matriculats, es considera necessari establir una
única regulació en el cas dels estudiants que representen a la pròpia UPC en proves esportives
universitàries, sens perjudici de la capacitat normativa prevista al primer paràgraf del punt
4.1.2.
És per això que el Consell de Govern ACORDA:
La participació dels estudiants en proves esportives en representació de la UPC, amb la
corresponent valoració i, si escau, justificació emesa pel Servei d'Esports, es considera com a
motiu excepcional que contempla l’apartat 4.1.2, epígraf 2n, de la NAEG 2015-16.
L'estudiant interessat haurà d'informar al Centre i al professor responsable de la prova
d'avaluació amb una antelació mínima de 15 dies naturals.
Barcelona, 11 de juny de 2015
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