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TÍTOL IV
DELS ACTES EXTRAORDINARIS D’AVALUACIÓ 

Article 23. Condicions generals 

1. S’estableix la possibilitat de fer actes extraordinaris d’avaluació, fora dels terminis generals 
establits, per a l’ estudiantat70 que estiga matriculat de tots els crèdits necessaris per a 
completar la titulació (llevat del treball de fi d’estudis) i només li falten per a finalitzar els estudis 
un màxim de 20 ECTS en el cas dels títols de grau i de 10,5 ECTS en el cas dels títols de màster 
universitari, sense comptar-hi els crèdits corresponents al treball de fi de grau o al treball de fi 
de màster i, si s’escau, a les pràctiques externes.71 
 
2. Per a concórrer a un acte extraordinari d’avaluació en una assignatura, amb caràcter general 
ha d’haver-hi constància de qualificació almenys en una convocatòria anterior. No es considera 
a aquest efecte la qualificació de no presentat. 
 
3. L’estudiantat que concórrega a aquesta convocatòria d’avaluació extraordinària en una o 
diverses assignatures mantindrà el seu dret a ser avaluat en aquestes assignatures d’acord amb 
el procediment ordinari i a concórrer als actes d’avaluació programats per a cada assignatura. 
Cada estudiant només podrà sol·licitar un acte extraordinari d’avaluació per cada assignatura 
en un curs acadèmic72. 

Article 24. Excepcions al compliment de les condicions generals 

Les estructures responsables dels títols de grau i màster, amb caràcter excepcional i després de 
la valoració de les circumstàncies acadèmiques de cada sol·licitant, poden autoritzar la 
concurrència a actes extraordinaris d’avaluació a l’ estudiantat73 que, fins i tot sense complir 
tots els requisits exigits en l’article 23, estiga pròxim a finalitzar els seus estudis.
 
Article 25. Procediment i terminis
 
1. L estudiantat74 que vol concórrer a un acte extraordinari d’avaluació ha de sol·licitar-ho 
directament a l’estructura responsable del títol, mitjançant un escrit adreçat al director o 
directora o degà o degana, en els terminis establits en el calendari acadèmic de cada curs i que 
no poden ser inferiors a tres dies hàbils. 
 
2. Cada curs acadèmic s’habilitaran tres períodes per a sol·licitar concórrer als actes 
extraordinaris d’avaluació, en els quals l’ estudiantat75 pot sol·licitar indistintament concórrer a 
actes extraordinaris d’avaluació d’assignatures del primer semestre, segon semestre o anuals. 
Per part de les escoles i facultats que hagen anticipat la data de lliurament d'actes d'assignatures 

                                                                 
70 Punt modificat per Acord del Consell  de Govern de 22 de desembre de 2022.
71 Punt modificat per Acord del Consell  de Govern de 28 d’abril  de 2022.
72 Punt modificat per Acord del Consell  de Govern de 22 de desembre de 2022. 
73 Punt modificat per Acord del Consell  de Govern de 22 de desembre de 2022. 
74 Punt modificat per Acord del Consell  de Govern de 22 de desembre de 2022. 
75 Punt modificat per Acord del Consell  de Govern de 22 de desembre de 2022. 
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de segon semestre de quart curs de grau, podrá habilitar-se un període addicional, a fi de facilitar 
a l' estudiantat76 la finalització dels estudis. 

3. La direcció de l’estructura responsable del títol resol les sol·licituds de convocatòria 
extraordinària rebudes en el termini establit a aquest efecte en el calendari acadèmic de cada 
curs. Ha de notificar la resolució corresponent a l’estudiantat77 sol·licitant i també al professorat 
responsable de les assignatures implicades, i en aquest últim cas ha d’incloure en la notificació 
la llista d’estudiants que han rebut autorització per a presentar-se a l’avaluació extraordinària. 
 
4.El calendari acadèmic de cada curs estableix les dates de realització dels actes d’avaluació per 
a cada període d’exàmens extraordinaris d’avaluació, a fi de facilitar la planificació acadèmica 
de l’estudiantat78 per a la finalització dels seus estudis i la concurrència a les convocatòries de 
defensa del treball fi d’estudis. Tot això sense perjudici de la limitació per a l’estudiantat79

establida en l’apartat 3 de l’article 23.  
 
5. Així mateix, el calendari acadèmic universitari de cada curs estableix per a cada període la 
data límit de lliurament de les actes d’aquests actes extraordinaris d’avaluació. 
 
Article 26. Reclamacions sobre els acords de les estructures responsables dels títols. 
 
Contra els acords adoptats per la dirección o el deganat80 de l’estructura responsable del títol 
es pot interposar un recurs d’alçada davant del rector o rectora de la Universitat Politècnica de 
València, en els termes i terminis que s’indiquen en els articles 112, 121 i 122 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 

TÍTOL V 
DE L’AVALUACIÓ PER CURRÍCULUM

 
Article 27. Aspectes generals 
 
1. L’avaluació per currículum consisteix a determinar el grau d’assoliment dels objectius 
d’aprenentatge i competències d’un bloc curricular. 
 
2. A l’efecte de l’aplicació d’aquesta Normativa, el bloc curricular es defineix com un conjunt 
d’assignatures d’un mateix títol oficial amb uns objectius formatius comuns (mòduls o matèries) 
o corresponents a un mateix període docent (semestre o curs) que s’avaluen de forma global. 
 
3. S’estableix com a bloc curricular, almenys, el primer curs complet de totes les titulacions de 
grau, excepte, si s’escau, les assignatures optatives del curs. 

                                                                 
76 Punt modificat per Acord del Consell  de Govern de 22 de desembre de 2022.
77 Punt modificat per Acord del Consell  de Govern de 22 de desembre de 2022. 
78 Punt modificat per Acord del Consell  de Govern de 22 de desembre de 2022. 
79 Punt modificat per Acord del Consell  de Govern de 22 de desembre de 2022. 
80 Punt modificat per Acord del Consell  de Govern de 22 de desembre de 2022. 
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