SOL· LICITUD AVALUACIÓ ÚNICA
Nom i cognoms:

DNI:

Domicili (carrer, plaça,...):

Número:

Població:

Telèfon mòbil:

Pis:

Telèfon fix:

Correu electrònic UdL:
EXPOSO:
D’acord amb el que preveu l’article 1.5 apartat 2 Normativa de l'Avaluació i la Qualificació
de
la
Docència
en
els
Graus
i
Màsters
a
la
Universitat
de
Lleida
(Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014, modificada pel Consell de
Govern de 30.06.2015 i modificada per l'acord 111/2016 del Consell de Govern de
27.04.2016 i modificada per l'acord 231/2016 del Consell de Govern de 25.10.2016)
Art. 1.5. Avaluació alternativa:
Apartat 2: “Per tal de facilitar a l’estudiant poder compaginar l’estudi amb el desenvolupament
d’activitats laborals–fet que la naturalesa de l’avaluació contínua fa difícil–, l’estudiant que ho
desitgi tindrà dret a renunciar a l’avaluació contínua a l’inici de curs (si l’assignatura en qüestió la
té com a sistema avaluador), i tindrà dret a la realització d’una avaluació única (mitjançant un
examen, presentació de treball o treballs o qualsevol altre sistema que determini el professor o
professora responsable de l’assignatura).
Si la naturalesa de l’assignatura ho demana, serà requisit indispensable per tenir l’opció d’avaluació
única l’assistència a determinades activitats presencials (pràctiques, rotatoris, sortides de camp,
seminaris, etc.) en les dates establertes, activitats que hauran d’especificar-se en la guia docent.
Aquest dret no pot comportar discriminació respecte a l’avaluació contínua en relació amb la
qualificació màxima que es pugui obtenir en aquella assignatura. La Comissió d’Estudis del centre
responsable de l’ensenyament de grau o màster afectat haurà d’establir els mecanismes
mitjançant
els
quals l’estudiant podrà acollir-se a aquest dret, el termini de presentació
d’instàncies, així com la documentació que d’aportar justificativa de la seva activitat laboral”

SOL·LICITO:
L’avaluació única per a l’assignatura següent:
Codi

Assignatura

Grup

Professor/a

Motius:(Justificació de la petició):

Documents que aporta:

Signatura de l'alumne/a:

Signatura del profesor/a:

Lleida,
de/d’
de
IMPORTANT: Cal presentar aquesta sol·licitud per duplicat, un exemplar pel professor/a
i un per a l’alumne/a

