
 
 

Revisions i reclamacions  
 

Revisions 
 
Objectiu  
L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen, els criteris i 
procediments de correcció i explicar-li, si cal, el funcionament de cadascuna de les 
proves, com també els criteris de superació de l’examen. Les revisions es fan només 
amb l’examinand. 
 
Calendari 
Tal com es publica a la informació específica de la convocatòria, el període de revisió 
comença el 15 de juliol i es tanca el 21 de juliol. En aquest document podeu veure els 
horaris detallats de les revisions. 
 
Prova de coneixements lingüístics i lèxics 
L’examinand pot veure l’informe de la prova i el resultat obtingut. El responsable de la 
revisió explica, si escau, el procediment de correcció.  
 
Prova de comprensió oral  
L’examinand pot veure l’informe de la prova i el resultat obtingut. El responsable de la 
revisió explica, si escau, el procediment de correcció.  
 
Prova de comprensió escrita 
L’examinand pot veure la prova i el resultat obtingut. El responsable de la revisió explica, 
si escau, el procediment de correcció.  
 
Prova d’expressió escrita 
L’examinand pot veure la prova, els criteris i les correccions. El responsable de la revisió 
explica, si escau, el procediment de correcció.  
 
Prova d’expressió oral 
L’examinand pot veure la prova, els criteris i les notes atorgades i els comentaris i 
anotacions que l’assessor hagi pogut fer. El responsable de la revisió explica, si escau, 
el procediment de correcció.  
 
Horaris de revisió 
 

Responsable Dia Hora Aula 

Laura Riera 

15 de juliol 2016 De 13 a 14 h 
Sala de reunions 

2 del SdL 

19 de juliol 2016 De 8.30 a 9.30 h 
Sala de reunions 

2 del SdL 

21 de juliol 2016 De 13 a 14 h 
Sala de reunions 

2 del SdL 

 
Si no podeu venir a les hores establertes, si us plau envia un correu electrònic a 
avaluacio@uab.cat. 

mailto:avaluacio@uab.cat


 

 
Reclamacions 
 
Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció, 
l’examinand pot presentar una reclamació, total o parcial, del seu examen a la secretaria 
de la Secretaria del Servei de Llengües. 
 
Calendari 
Tal com es publica a la informació específica de la convocatòria, el període de 
reclamacions comença el 15 de juliol i es tanca el 21 de juliol a les 19 h. 
 
El tribunal de cada universitat ha de resoldre les reclamacions en un termini no superior 
a trenta dies naturals a partir de la finalització del període de reclamacions. 
Si hi ha desacord entre el tribunal avaluador de les reclamacions i l’examinand, aquest 
pot sol·licitar per escrit una nova revisió d’examen a la universitat coordinadora de 
l’examen del CLUC (Universitat de Girona). En aquest cas, s’ha de constituir un nou 
tribunal avaluador, presidit per un membre de la universitat on l’examinand ha fet la 
inscripció (que no pot haver format part del tribunal anterior) i integrat per dos membres 
més d’altres universitats designats per la universitat coordinadora; aquest tribunal ha de 
resoldre la reclamació en un termini màxim de seixanta dies naturals en període hàbil a 
partir de la data de la sol·licitud. 
L’examinand pot recórrer contra la decisió d’aquest tribunal al rector o rectora de la 
universitat on ha fet la inscripció. 
 
 

Certificats 
 
Per a informació consulta el document informatiu de la convocatòria del CLUC que 
trobaràs a la pestanya d’anglès de l’apartat de Certificats i Exàmens del web del Servei 
de Llengües. 

 
 
 

http://uab.cat/servlet/Satellite/cursos-d-idiomes/certificats-i-examens-1096483376114.html

