NORMATIVA D’AVALUACIÓ DE LA FACULTAT DE TRADUCCIÓ I
D’INTERPRETACIÓ
Aplicable a partir del curs 2018/2019
Aprovada per la COAT (18/01/2018).
Revisada i esmenada a la Junta de Facultat (20/03/2018).
Incorpora l’article 114 actualitzat, segons la normativa acadèmica de la UAB
(aprovat per la COAT 13/02/2019).
S’inclou primer la normativa de la UAB (captura de pantalla) i a continuació la
normativa pròpia de la FTI (negreta).

En el cas de les titulacions de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, el valor
màxim de cada activitat d’avaluació no pot representar més del 40% de la
qualificació final.

L’estudiant podrà recuperar exclusivament les activitats d’avaluació suspeses o
per a les quals no hagi presentat evidències d’avaluació. El docent pot establir una
activitat d’avaluació per a cada activitat objecte de recuperació. El docent també
pot agrupar diverses activitats d’avaluació, sempre que s’avaluïn tots els resultats
d’aprenentatge objecte de la recuperació i es mantingui el mateix criteri
d’avaluació i ponderació de la qualificació final. En cap cas la recuperació no pot
consistir en una única activitat d’avaluació final equivalent al 100% de la
qualificació.
El professor pot establir que, en el cas dels estudiants que hagin la superat la
recuperació, la qualificació final màxima de l’assignatura o mòdul sigui un 5.

En el cas de les titulacions de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, es poden
excloure del procés de recuperació les activitats d’avaluació vinculades a un nivell
de criteri de l’FTI-MECR, sempre que es consideri que no són recuperables.
S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin incorregut en
irregularitats (per exemple, plagi, còpia, suplantació d’identitat), amb
independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir.

Article 116.

En les titulacions de la Facultat de Traducció i Interpretació, s’assignarà un no
avaluable quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin
a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura o mòdul.

A continuació presentem un resum de l’aplicació de la normativa de la UAB i de la
normativa pròpia de la FTI. En cas de dubte, sempre prevaldrà el text normatiu aprovat.
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La guia ha d’incloure tota la informació sobre els processos d’avaluació, revisió i
recuperació. S’aplicaran els mateixos criteris a tots els grups d’una assignatura o
mòdul.
Cal preveure un mínim de tres activitats d’avaluació de dues tipologies diferents,
distribuïdes al llarg del curs. El valor màxim de cada activitat d’avaluació no pot
representar més del 40% de la qualificació final.
Cal preveure sistemes de recuperació sempre que l’estudiant:
o s’hagi presentat a activitats d’avaluació el pes de les quals equivalgui a un
66,6% o més de la qualificació final, i
o la qualificació mitjana ponderada obtinguda sigui un 3,5 o més.
L’estudiant podrà recuperar exclusivament les activitats d’avaluació suspeses o per
a les quals no hagi presentat evidències d’avaluació. El docent pot establir una
activitat d’avaluació per a cada activitat objecte de recuperació o pot agrupar
diverses activitats d’avaluació, sempre que s’avaluïn tots els resultats
d’aprenentatge objecte de la recuperació i es mantingui el mateix criteri
d’avaluació i ponderació de la qualificació final.
En cap cas la recuperació no pot consistir en una única activitat d’avaluació final
equivalent al 100% de la qualificació.
El professor pot establir que, en el cas dels estudiants que hagin la superat la
recuperació, la qualificació final màxima de l’assignatura o mòdul sigui un 5.
S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït
irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).
S’exclouen de la recuperació els treballs final d’estudi i les pràctiques externes.
Es poden excloure de la recuperació les activitats d’avaluació vinculades a un nivell
de criteri de l’FTI-MECR, sempre que es consideri que no són recuperables.
L’exclusió de la recuperació d’activitats d’avaluació s’ha de fer amb el vistiplau de
la coordinació d’estudis i del centre. Les activitats excloses de recuperació no
poden superar conjuntament el 50% de la qualificació final de l’assignatura.
Es considera NO AVALUABLE quan l’estudiant s’ha presentat a un conjunt
d’activitats d’avaluació que equivalen com a màxim al 25% de la qualificació final.
En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat
d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es
produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de
l’assignatura o mòdul serà 0.

Quadre de resum amb exemples:
L’estudiant es presenta al percentatge següent1
De 0% al 25%
de 25,1% a 66,5%
66,6 % o més

Nota: NO AVALUABLE (és l’antic
“No Presentat”)
Cal avaluar-lo i, si suspèn, no té dret a
recuperació
Cal avaluar-lo i té dret a recuperació
en els termes expressats anteriorment
sempre que la qualificació mitjana
ponderada sigui superior a 3,5

(1) Tenint en compte el pes sobre la qualificació final, no el nombre d’activitats
d’avaluació.
Exemple: avaluació basada en 4 activitats de 10%, 20%, 30%, 40%.
Situació 1. L’estudiant es presenta a l’última activitat, que val un 40%. S’ha
presentat a un 25% de les activitats d’avaluació, però correspon a un 40% de la
qualificació final. És avaluable i, en aquest cas, entenem que suspendrà
l’assignatura encara que tregui un 10 d’aquesta activitat d’avaluació i no tindrà
dret a recuperar.
Situació 2. L’estudiant es presenta a les tres primeres. Ha estat avaluat de tres de
les quatre activitats (75% de les activitats), però el pes respecte de la qualificació
final és del 60%. Cal avaluar-lo i, per tant, pot suspendre o aprovar. Si suspèn,
no té dret a recuperació.
Situació 3. L’estudiant es presenta a les dues últimes activitats. Són un 50% de
les activitats, però corresponen al 70%. És avaluable i, per tant, pot suspendre o
aprovar. Si suspèn i la qualificació mitjana ponderada és superior a 3,5, té dret a
recuperació en els termes expressats anteriorment.

