
 

 

    

 
 

 

Acord de Consell de Direcció, de 25 de juliol de 2022, sobre les qualificacions 
d’Avaluació Contínua obtingudes en el marc de la primera fase d’implantació del 
projecte LMS (Learning Management System) 
 
 
La UOC ha iniciat un canvi en la plataforma virtual on es desenvolupa la docència dels ensenyaments 
que imparteix. A partir del primer semestre de l’any acadèmic 2022-23, s’inicia  la primera fase 
d’implantació del projecte LMS (Learning Management System) als ensenyaments oficials. 
 
Durant aquest procés d’implantació de la nova plataforma on es desenvoluparà la docència, s’ha 
constatat que es poden provocar desajustos propis de la integració de la nova eina al sistema de gestió 
acadèmica de la UOC, concretament, a com es visualitzen les qualificacions de les PAC's i les 
qualificacions finals d’AC.  
 
De conformitat amb l’establert a l’article 107 de la Normativa Acadèmica de la UOC, l’AC es qualifica amb 
les notes següents, que són aplicables a les PAC i a la nota final de l’AC: 
 
 

A Qualificació molt bona Supera 

B Qualificació bona Supera 

C+ Qualificació suficient Supera 

C- Qualificació baixa No supera 

D Qualificació molt baixa No supera 

N No s’emet qualificació No supera 

 
La nota final de l’AC i de les pràctiques (Pr) es completa amb una nota equivalent numèrica, amb un 
decimal, d’acord amb les correspondències següents: 
 

A 9,0 a 10 

B 7,0 a 8,9 

C+ 5,0 a 6,9 

C- 3,0 a 4,9 

D 0 a 2,9 

N No s’emet nota 

 
 
Aquests desajustos, que afecten a un reduït percentatge d’assignatures, poden alternar les previsions de 
l’article 107 de la Normativa Acadèmica de la UOC. Concretament, en el cas de les qualificacions de les 
PAC's, en lloc de visualitzar-se amb la seva qualificació qualitativa, es poden visualitzar amb la 
qualificació qualitativa i quantitativa. Al seu torn, en el cas de les qualificacions finals de l’AC, en lloc de 
visualitzar-se amb la seva qualificació qualitativa, i la seva corresponent qualificació quantitativa, es 



 

 

    

 
 

 

poden visualitzar amb un valor percentual d’entre 0 a 100 únicament. Aquesta visualització es produeix 
a LMS i no a l’expedient des d’on es visualitzaran les qualificacions seguint la normativa acadèmica 
actual. 
 
Per tot això, a proposta del  a Vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC,  
 
S’ACORDA 
 
Provisionalment, durant el primer semestre del curs acadèmic 2022-2023, en què es procedeixi a la 
implantació del projecte LMS en titulacions oficials: 
 

- La qualificació de les PAC's, es puguin visualitzar amb la qualificació qualitativa i quantitativa. 
- La qualificació final d’AC de les assignatures afectades pels desajustos de la integració, es 

puguin visualitzar amb un valor percentual d’entre 0 a 100.  
 
El termini d’aquest acord es podrà prorrogar en atenció a l’avaluació de la implantació del projecte LMS. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 


