
 

Resolució, de 15 de setembre de 2020,  del Vicerector de Docència i 
Aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya sobre la 
possibilitat d’escollir el tipus de prova final segons si s’ha superat o 
no l’AC. 
 
En el marc de la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, el Consell de Direcció de                 
la UOC va aprovar, en data 30 de març de 2020, la «Proposta de modificació excepcional de la                  
Normativa acadèmica en motiu de la pandèmia de la COVID-19». Aquest acord es va adoptar per                
adaptar el funcionament dels programes formatius a la situació excepcional que va comportar la              
declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por la                 
COVID-19 a través del Reial decret 465/2020, de 14 de març.  
 
Així mateix, aquesta resolució faculta el Vicerectorat de Docència i Aprenentatge, perquè pugui prendre              
les mesures i pugui donar les instruccions oportunes per aplicar la resolució al conjunt dels programes                
formatius. 
 
Per tot això, i tenint present que aquesta resolució s’emmarca dins de l’adaptació a l’avaluació final 
virtual que s’està duent a terme a la UOC, així com els requeriments tècnics.  
 

RESOLC  
 
PRIMER.- Modificar temporalment una de les opcions contemplades a l’annex 3 de la Normativa              
acadèmica de la UOC en els termes següents:  
 

- en les assignatures amb model d’avaluació AC+PS o EX, els estudiants que hagin             
superat l’AC, hauran de fer la PS per superar l’assignatura, i per tant no podran optar                
presentar-se a l’EX.  
 

- en les assignatures amb model d’avaluació on la superació de l’AC permet superar             
l'assignatura sense necessitat de fer cap prova final, però que contemplen l’opció de             
poder superar l’assignatura superant un EX (AC o EX), els estudiants que ja tinguin              
l’assignatura superada via AC, no podran optar a presentar-se a l’EX final per pujar la               
nota.  

 
SEGON.- La present modificació normativa només restarà vigent durant el primer semestre del curs              
acadèmic 2020-2021.  
 
TERCER.- Publicar la present resolució a la seu electrònica de la Universitat.  

 
Barcelona, 15 de setembre del 2020 
 
 
 
Carles Sigalés Conde 
Vicerector de Docència i Aprenentatge 
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 
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