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NORMATIVA PER A EFECTUAR MODIFICACIONS EN  

LES ACTES D'AVALUACIÓ 
 
El tancament d'actes i la signatura consegüent per part del professorat responsable de les 
diferents assignatures de les titulacions de la Facultat, és un acte administratiu de vital 
importància, perquè se’n deriven actuacions fonamentals com l'expedició de certificats i 
títols, matrícules, etc. És per açò que l'emplenament d'un acta ha de fer-se amb la màxima 
diligència, amb la finalitat de minimitzar els riscos de cometre errors. No obstant això, 
l'avaluació dels alumnes pot ser complexa i com tota activitat humà no està exempta 
d'errors, que han de ser esmenats. Es considera necessari establir una normativa que 
arreplegue el caràcter excepcional d'aquest procediment, per la qual cosa es proposa el 
procediment següent: 

 
NORMATIVA   

1. Diligència en actes de l’última convocatòria d’exàmens  
Des del tancament de l'acta i fins a l'inici de la convocatòria següent, el/la 
responsable de l'assignatura sol·licitarà directament en secretaria els canvis en les 
notes que desitge realitzar i estendrà una diligència en l'acta corresponent. Si el 
nombre de qualificacions que han de canviar-se, superara el 10% de les 
qualificacions totals contingudes en l'acta haurà de procedir-se segons el punt 2.  

 
2. Diligència en actes de convocatòria anteriors o nombre excessiu de canvis  

Per l'excepcionalitat d'aquests casos, la persona responsable de l'assignatura haurà 
de presentar escrit justificatiu de la necessitat dels canvis a realitzar, signat per ella 
mateixa i amb el vistiplau de la direcció del departament. El Degà, a la vista de 
l'escrit i, si escau, afegirà el seu vistiplau a l'escrit, que traslladarà a secretaria amb 
la finalitat de realitzar les modificacions corresponents en els expedients de 
l’alumant. La persona responsable de l'assignatura, serà convocada perquè realitze 
les diligències corresponents en l'acta.  

 
3. Les diligències derivades de processos de reclamació de exàmens  

Segons l'establit en el Reglament Regulador del Procediment per a la Publicació, 
Revisió i Reclamació de les Qualificacions de les Proves Escrites Realitzades en la 
Facultat de Ciències, es realitzaran d'ofici per la Secretaria de la Facultat, sense més 
tràmit.  

La present normativa entrarà en vigor a partir de la convocatòria d’exàmens de 
desembre de 2006. 


