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Pla de contingència per assignatures obligatòries no comunes.
No està previst realitzar reavaluacions sistemàtiques de les assignatures obligatòries
no comunes dels graus TIC 2009-2010.
Aquestes assignatures s’inclouran en el procés de reavaluació de manera puntual,
només en cas que es detecti un rendiment excepcionalment baix i es pugui establir
que la causa principal d’aquest baix rendiment ha estat l’examen final.
Selecció d’assignatures que entren en el pla de contingència.
Es realitza un cop finalitzat el procés d’avaluació de cada quadrimestre
Es seleccionen les assignatures que tenen un percentatge de suspesos
superior al 35%
o Per al càlcul d’aquest percentatge de suspesos no es tindran en compte
els alumnes que no s’hagin presentat a l’examen final.
o Excepcionalment, i a petició de la DAT, es poden incloure en el pla de
contingència assignatures que, sense superar aquest llindar, tinguin un
percentatge de suspesos molt més alt que l’habitual a l’assignatura
o
o

Constitució i tasca de les comissions
Per cada assignatura seleccionada es formarà una comissió ad hoc.
Participaran en aquesta comissió dos membres de l’equip directiu, el
coordinador de l’assignatura i dos representants dels estudiants.
o Cada comissió haurà de decidir si l’assignatura en qüestió entra en el
procés de reavaluació.
o Per prendre aquesta decisió es tindran en compte les notes que han
obtingut a l’examen final els alumnes que han fet un seguiment adequat
de l’assignatura durant el curs (notes d’avaluació continuada).
o
o

-

Procediment i calendari de reavaluació de les assignatures que les comissions
hagin inclòs en el procés de reavaluació
o Serà el mateix que el de reavaluació de les assignatures obligatòries.

Aquest pla de contingència s’aplicarà el curs 2015-2016.
Finalitzat aquest curs s’avaluaran els resultats per tal de decidir la seva possible
continuïtat i proposar modificacions.

