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Criteris períodes d’avaluació – curs 2016/17 

A l’hora de fer els calendaris d’exàmens d’un curs es tenen en compte els següents 
factors: 

• Assignatures: Les assignatures que hi ha encarregades pel curs i quadrimestre 
pel que es fan els horaris. 

• Assignatures compartides: Les assignatures que són compartides a diferents 
titulacions tan sols tenen un examen per període, on s’avaluen tots els 
estudiants de les titulacions. 

• Assignació d’espais: S’assignen els espais dels exàmens segons la matrícula total 
de les assignatures i la capacitat de les aules, així com les necessitats de les 
proves d’avaluació (p. e. Proves on es necessiten PCs). 

• Tipus de prova: Exàmens parcials o exàmens finals. 

o Al Període d’Avaluació Parcial (PAP): 

 El PAP dura una setmana (5 dies laborables) i es fa aproximadament a 
mitjans del quadrimestre. 

 Els exàmens del PAP són de 2h cadascun. Els programats al matí són en 
els torns de 8.30h a 10.30h, de 10.30h a 12.30h i de 12.30h a 14.30h; i 
els programats a la tarda són en els torns de 15.00h a 17.00h, de 
17.00h a 19.00h i de 19.00h a 21.00h. 

 No es posa més d’un examen del mateix curs i la mateixa titulació en 
un sol dia, excepte en el 7è curs de grau on hi ha més de 5 
assignatures. En el cas de les assignatures de 7è, no es posarà més 
d’un examen d’assignatures del mateix itinerari d’optativitat. 

 S’evita, en la mesura que es pugui, posar exàmens seguits de cursos 
contigus. Per exemple, exàmens de 5è curs abans o després d’un de 3r 
o de 7è. 

o Al Període d’Avaluació Final (PAF): 

 El PAF dura entre 7 i 10 dies laborables i es fa després de la fi de les 
classes. 

 Els exàmens de PAF són de 3h cadascun. Els programats al matí són en 
els torns de 8.30h a 11.30h i d’11.30h a 14.30h; i els programats a la 
tarda són en els torns de 15.00h a 18.00h i de 18.00h a 21.00h. 



 No es posa més d’un examen del mateix curs i la mateixa titulació en 
un sol dia. Igual que en el cas del PAP, i depenent de la durada del PAF, 
les assignatures poden no cabre en la longitud del PAF, per tant,  en 
aquest cas, no es posarà més d’un examen d’assignatures del mateix 
itinerari d’optativitat. 

 S’evita, en la mesura que es pot, posar exàmens seguits de cursos 
contigus. Per exemple, exàmens de 5è curs abans o després d’un de 3r 
o de 7è. 

 S’intenta deixar, com a mínim, un dia entre exàmens d’un mateix curs. 

• Torns de les titulacions: Sempre que sigui possible, posar les proves en els torns horaris 
(matí o tarda) on s’han impartit les assignatures del curs i titulació en concret. En els 
casos dels cursos de les titulacions que s’imparteixen al matí i la tarda, es posaran la 
meitat dels exàmens pel matí i la meitat dels exàmens per la tarda. Les assignatures 
que només s’imparteixin per la tarda tindran els exàmens per la tarda 

• Rotacions d’assignatures: Es roten les proves del PAF respecte al PAP. Les assignatures 
que tenen la prova al final del PAP després la tindran a mitjans del PAF, les 
assignatures que tenen la prova a mitjans del PAP després la tindran a inicis del PAF i 
les proves que tenen la prova a inicis del PAP després la tindran a finals del PAF.  

De la mateixa forma, es faran rotacions de torns d’exàmens. Si són cursos que tenen 
les proves programades al matí i la tarda, les assignatures que tenen l’examen al matí 
al PAP tindran l’examen per la tarda al PAF i viceversa. D’altra banda, els cursos que 
tenen totes les assignatures totes al matí o totes a la tarda, rotaran el torn d’examen 
(les assignatures que tenien la prova al primer torn de matí passaran a tenir-lo al 2n de 
matí, etc.). 

També es roten les assignatures, entre diferents cursos, tant dins la franja del PAF com 
dins de la franja horària, de tal manera que, per exemple, una assignatura no sigui 
sempre la primera del PAP, i una altra no sigui sempre la de la darrera hora de la tarda. 

Si hi hagués més d’un PAP, les rotacions s’efectuarien de la mateixa forma. Rotacions 
al PAP2 respecte al PAP1 i rotacions al PAF respecte al PAP2. 

• Solapament de proves: En la mesura que es pugui, no es posaran exàmens de diferents 
assignatures en el mateix dia i torn. En el cas que s’hagi de solapar algun, ha de ser 
d’assignatures de cursos prou separats (p. e. una assignatura de 1r amb una de 7è). 
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