
 
 

 

                       Mataró, a 17 de juliol de 2014 

 

Modificació de la normativa en l’avaluació d’aprenentatges dels estudiants de UPF 

L’Escola Superior de Ciències de la Salut del Tecnocampus Mataró Maresme, com centre 
adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, i seguint la Normativa acadèmica dels ensenyaments de 
grau, Acord del Consell de Govern de 9 de juliol del 2008, modificat per Acords del Consell de 
Govern de 13 de juliol del 2011 i de 9 de maig del 2012  , en  els  seus Articles 10 i 11 (annex 1),  
acorda  en Junta extraordinària de Direcció del 20 juliol de 2012 que: 
 

- Seguint la mencionada normativa de la UPF, estableix la convocatòria única per 
assignatura i curs acadèmic 

- Igualment estableix la possibilitat de superar l’assignatura en període de recuperació 
que adopta la ESCST, des del curs acadèmic 2014-15,  que és el trimestral.  

 
 

Normativa per la recuperació d’assignatures a l’Escola Superior de Ciències de la Salut 

Tecnocampus  

 

Assignatures teòriques 

1. Els estudiants de l’ESCST podran realitzar la recuperació de totes les assignatures. 

2. Els estudiants tindran opció a realitzar la recuperació d’assignatures que hagin obtingut 

la qualificació de 'suspens', que són les úniques susceptibles de modificació en el procés 

de recuperació. 

3. El docent ha de  deixar previstes amb claredat tots els aspectes relacionats amb la 

metodologia de la recuperació en el Pla docent de l’assignatura 

4. Les qualificacions obtingudes en treballs, seminaris o la resta de proves avaluadores 

que el docent hagi realitzat, seran conservades com part de la nota final de 

l’assignatura, per tal de preservar els criteris de l’avaluació continuada, tant les 

superades com les no superades. 

5. En cas de que l’estudiant no superi l’assignatura en primera convocatòria, ni en la 

recuperació establerta, haurà de matricular-se novament de  l’assignatura per tal de 

poder accedir a una nova convocatòria.  

 

 Direcció de l’ESCS 
 Dra. Esther Cabrera 


