PROCEDIMENT DAVANT CÒPIA EN PROVES D'AVALUACIÓ D'ESTUDIS
OFICIALS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES

INTRODUCCIÓ
El Reglament per a l'avaluació dels aprenentatges de la Universitat d'Alacant (BOUA
9/12/2015) fa referència, en l’article 14, a accions que cal realitzar quan es produeixen
actuacions fraudulentes en proves d'avaluació. El següent procediment estableix una guia
davant fets fraudulents en proves d'avaluació.
Segons l'article 14 del Reglament per a l'avaluació dels aprenentatges (BOUA 9/12/2015)
“Art. 14. Realització fraudulenta de proves d'avaluació
1. Durant una prova d'avaluació, l'alumnat està obligat a observar les normes sobre
autenticitat de l'exercici i la seua privadesa. Les conductes o actes que les
contravinguen podran implicar la seua expulsió del lloc on es fa la prova.
2. El professorat podrà retenir, sense destruir-lo, qualsevol objecte material
involucrat en la incidència i traslladar per escrit a la direcció del departament
qualsevol incidència rellevant ocorreguda en el transcurs d'una prova d'avaluació.
3. Sens perjudici de les actuacions posteriors que siguen procedents, el professorat
podrà sol·licitar a l'alumnat involucrat en la incidència que lliure la prova
d'avaluació i abandone el lloc on es fa la prova.
4. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova d'avaluació donaran
lloc a la qualificació de suspens, amb qualificació numèrica de zero en aquesta
prova, sens perjudici del procediment disciplinari que es puga incoar contra
l'estudiant i, si escau, la sanció que fóra procedent d'acord amb la legislació
vigent.
5. Llevat d’autorització expressa per part del professorat responsable de
l'assignatura, queda prohibit durant la realització d'una prova d'avaluació l'ús o
tinença de telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu electrònic no autoritzat per
part del professorat. L'incompliment d'aquesta obligació podrà comportar
l'expulsió de l'estudiant del lloc on es desenvolupa la prova, la qual rebrà la
qualificació de zero, amb independència de l'aplicació de les mesures disciplinàries
a què puga donar lloc.”
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DEFINICIÓ:
S'entén que hi ha còpia o actuació fraudulenta en els casos següents:
a) Quan el professorat sorprenga l'estudiant durant la realització d'un examen o
qualsevol altra prova d'avaluació utilitzant material que no haja sigut autoritzat.
b) Quan en el treball, examen o prova d'avaluació lliurada hi haja suficients indicis que
ha sigut copiat d'un/a company/a o de qualsevol altra font.
En els dos casos aquestes actuacions fraudulentes podran ser considerades un acte constitutiu
de falta de disciplina i, per tant, podran ser objecte de sanció.
PROCEDIMENT:
a) Si el professorat sorprèn l'alumne/a realitzant còpia o actuació fraudulenta durant la
corresponent prova d'avaluació ha d'informar-lo/-la en eixe mateix moment que ha
realitzat una actuació fraudulenta i que se li aplicarà la legislació vigent. El/la
professor/a arreplegarà les evidències pertinents i indicarà a l'alumne/a el fet que ha
d'abandonar l'aula.
b) Si l'alumne/a no està present quan es detecta la possible actuació fraudulenta, el/la
professor/a contactarà amb ell o ella i li indicarà que té indicis que ha realitzat una
actuació fraudulenta i que, si escau, se li aplicarà la legislació vigent.
c) En els dos casos, i després d'haver informat l'alumne/a, el professorat elaborarà un
informe en el qual s'indique, amb la major precisió possible, la descripció de la
incidència, les evidències o els indicis oposats i una relació de les persones
implicades. Aquest informe l’enviarà al director del departament responsable de
l'assignatura.
d) El director de departament responsable de l'assignatura remetrà, en un termini no
superior a 10 dies hàbils, una còpia de la informació rebuda, com també una proposta
de mesures que cal adoptar al Deganat de la Facultat de Ciències perquè estudie la
sol·licitud i adopte les accions corresponents. Per a fer-ho, el Deganat podrà convocar
les persones implicades, si fóra necessari.
e) En cas de reincidència, la facultat notificarà al vicerectorat corresponent les
incidències comeses juntament amb tota la documentació perquè estudien el cas i
sancionen segons la legislació.
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