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SOL·LICITUD ACTE EXTRAORDINARI D'AVALUACIÓ 

SOLICITUD ACTO EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN 
 

Curs: 202 _______/202 _______  
Curso: 202 ______/202_______   

 
 
 
Nom i cognoms: 
Nombre y apellidos: 

DNI: 
DNI: 

Adreça: 
Dirección: 

Codi Postal: 
Código Postal: 

Localitat: 
Localidad: 

Provincia: 
Provincia: 

E-mail UPV: @topo.upv.es Mòbil: 
Móvil: 

 
Titulació/Titulación: 
 

Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia /Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía 
 

Màster Universitari en Enginyeria Geomàtica i Geoinformació/Máster Universitario en Ingeniería 
Geomática y Geoinformación 

 
EXPOSE: 
EXPONGO: 

Que complisc amb els requisits per a poder presentar-me a l'acte extraordinari d'avaluació, a 
falta únicament d'un màxim de 20 ECTS, exclòs el TFG, per a Grau, i 10, 5 per a Màster, exclòs  
TFM i si escau les pràctiques externes, per a finalitzar els meus estudis i en les assignatures 
que sol·licite consta almenys una qualificació en convocatòria anterior, segons establix la 
normativa. 
 
Que cumplo con los requisitos para poder presentarme al acto extraordinario de evaluación, a falta 
únicamente de un máximo de 20 ECTS, excluido el TFG, para Grado, y 10,5 para Máster, excluido TFM  
y en su caso las prácticas externas, para finalizar mis estudios y que en las asignaturas que solicito consta 
al menos una calificación en convocatoria anterior, según establece la normativa.  

 
 

SOL.LICITE: 
SOLICITO: 

Poder presentar-me als exàmens de les assignatures següents: 
Poder presentarme a los exámenes de las asignaturas siguientes: 
 

 
Assignatures/Asignaturas QUALIFICACIÓ EN CONVOCATÒRIA ANTERIOR  

CALIFICACIÓN EN CONVOCATORIA ANTERIOR 

 
1. .………………………………………………………………………   
2. .………………………………………………………………………  
3. .……………………………………………………………………… 
4. .……………………………………………………………………… 
5. .……………………………………………………………………… 

 
1. .……………………… 
2.  .……………………… 
3. .……………………… 
4. .……………………… 
5. .……………………… 

 
 

 
València/Valencia.…….…… d’/de.…….…….………….……  d’/de 202… 

 
 

 
Signatura de l’alumne/Firma alumno/a 

 

 
 

SR. DIRECTOR DE LA ETSI GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOPOGRÀFICA 
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REQUISITS PER LA REALITZACIÓ DELS ACTES EXTRAORDINARIS D'AVALUACIÓ 
 
Segons Normativa de Règim Acadèmic i Avaluació de l'alumnat en estudis oficials de 
Grau i Màster Universitari aprovada en Consell de Govern de la UPV de 3 de febrer de 
2022, que regula la realització d'actes extraordinaris d'avaluació en estudis de grau i 
màster. Aquesta normativa es pot trobar en el següent enllaç: 
 
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528835normalc.html 
 
S'estableix la possibilitat de realitzar actes extraordinaris d'avaluació, fora 
dels terminis generals establits, per a aquells alumnes que, estant matriculats 
de tots els credits necessaris per a completar la titulació, els falte únicament 
per a finalitzar els seus 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, exclòs el 
Treball de finalització de Grau o el Treball de finalització de Màster i, si escau, 
les pràctiques externes. 
 
Els alumnes que concórreguen a aquesta convocatòria d'avaluació 
extraordinària, mantindran el seu dret a poder ser avaluats en les 
assignatures objecte d'aquesta avaluació, conforme al procediment ordinari i 
en les dates previstes en els corresponents contractes programs d'aquestes 
assignatures. Els alumnes només podran realitzar per cada assignatura un 
acte extraordinari d'avaluació per curs. 
 
Per a poder sol·licitar l'avaluació extraordinària en una assignatura, haurà de 
constar qualificació almenys en una convocatòria anterior, no considerant-se 
a aquests efectes la qualificació de No Presentat 
 
Presentació d'instàncies dels alumnes en Secretària en l'horari d'atenció al 
públic. 
 

REQUISITOS PARA SOLICITAR REALIZACIÓN DE LOS ACTOS EXTRAORDINARIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
Según Normativa de Régimen Académico y Evaluación del alumnado en 
estudios oficiales de Grado y Máster Universitario aprobada en Consejo de 
Gobierno de la UPV de 3 de febrero de 2022, que regula la realización de 
actos extraordinarios de evaluación en estudios de grado y máster. Dicha 
normativa se puede encontrar en el siguiente enlace: 
 
http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/528835normalc.html 
 
Se establece la posibilidad de realizar actos extraordinarios de evaluación, 
fuera de los plazos generales establecidos, para aquellos alumnos que, 
estando matriculados de todos los créditos necesarios para completar la 
titulación, les falte únicamente para finalizar sus estudios un máximo de 20 
ECTS en el caso de los títulos de Grado y de 10.5 ECTS en el caso de los 
títulos de Máster Universitario, excluido el Trabajo de Fin de Grado o el 
Trabajo de Fin de Máster y, en su caso, las prácticas externas. 
 
Los alumnos que concurran a esta convocatoria de evaluación extraordinaria, 
mantendrán su derecho a poder ser evaluados en las asignaturas objeto de 
dicha evaluación, conforme al procedimiento ordinario y en las fechas 
previstas en los correspondientes contratos programas de dichas 
asignaturas. Los alumnos solo podrán realizar por cada asignatura un acto 
extraordinario de evaluación por curso. 
 
Para poder solicitar la evaluación extraordinaria en una asignatura, deberá 
constar calificación al menos en una convocatoria anterior, no considerándose 
a estos efectos la calificación de No Presentado. 
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