
Propostes d'aprovació dels acords i les recomanacions dels consells d'estudis 
(CEST) de les titulacions d'Infermeria i de Fisioteràpia relatius a l'elaboració de 

les guies docents 
 

 
1. Els CEST només aprovaran modificacions de guies docents de les assignatures els 
professors de les quals hagin enviat la informació dins el termini i en la forma escaient, i 
en què sigui present el responsable (o un altre professor que el representi) per explicar, 
contextualitzar i justificar els canvis. Si no fos així, es donarà per aprovada la GD del 
curs anterior, sempre que atengui el reglament acadèmic vigent. 
 
2. Relatiu al nombre de parcials o activitats avaluatives importants al llarg d’una 
assignatura: cada assignatura de 6 ECTS podrà programar, durant el semestre (sense 
comptar el període complementari ni extraordinari) un màxim de dues activitats 
avaluatives que per si soles representin un 20 per cent o més del pes de l’assignatura.  
 
3. Nota mínima de cada examen o element avaluatiu com a requisit per comptar-ho a la 
nota final: en el cas d’activitats avaluatives recuperables que per si soles representin 
mes de un 20 per cent de la nota final de l’assignatura, s’exigirà com a mínim una nota 
de 4 per poder-la comptar com a element avaluatiu a la nota final de l’assignatura.  
 
4. Per a les assignatures de tercer curs de Fisioteràpia s'acorda que, en les assignatures 
que tenen examen pràctic a tercer curs, aquest sigui no recuperable. La modificació del 
Reglament acadèmic de maig de 2015, article 4, obliga que aquest examen sigui 
recuperable, sempre que es tracti d'una prova final. No afecta les proves si 
aquestes són parcials i fetes durant el semestre. 
 
5. En les assignatures que plantegin activitats d'avaluació contínua de les 
teoricopràctiques o pràctiques de laboratori (no recuperable), es podrà posar una nota 
mínima (nota de validació), sempre que el seu pes sigui d'un 20 per cent o superior en 
l'avaluació final. 
 
6. Els pesos avaluatius corresponents a la pràctica externa en les assignatures de 
Pràcticum podran superar el 50 per cent (en funció de l'apartat 8 de l'article 26 de la 
modificació del Reglament acadèmic, Acord normatiu de 20 de maig de 2015). 
 
Altres consideracions 
 

• Les assignatures de pràctiques externes han d'indicar les dates d'inici i final del 
període de pràctiques, així com l'horari general, a la GD.  

• A les matèries de pràctiques es farà referència al compliment de la normativa de 
pràctiques de la Facultat. 

• S’acorda especificar a la mateixa guia docent, i segons criteri del responsable de 
l'assignatura, que està pendent de revisió lingüística.  

• S'acorda afegir una frase que adverteixi sobre les mesures a prendre si es detecta 
plagi.  

• S'haurà normalitzat la bibliografia de les GD (especificant un únic format per a 
la redacció de la bibliografia). 



• S'han d'explicitar a les GD de cada assignatura els criteris d'avaluació de forma 
més exhaustiva: 

• S'ha de fer una introducció de l'apartat avaluació on s’expliquin els diferents 
elements avaluatius, així com la situació de l'assignatura amb vista a la 
convocatòria extraordinària.  

 
Textos tipus per incloure a la GD, si escau: 

 

• Avís: Guia docent pendent de revisió lingüística. 
 

• Avís: Aquesta assignatura es desenvolupa sota l'empara de la LOPD 15/1999, 
per la qual cosa no es permet cap tipus d'enregistrament de la docència sense el 
permís explícit del professor, ni l'ús fraudulent del seu contingut o dels 
materials. 

 
• Avís: El plagi es considera frau en l'avaluació a tots els efectes, per la qual cosa 

es regularà segons el que estableix a aquests efectes el Reglament acadèmic. 
 

• En aquesta assignatura pot ser que s'hi computin activitats culturals i 
formatives que s'organitzin a la UIB durant el curs acadèmic 201x-1x i que 
tinguin relació amb l'assignatura. 

 

• Per als treballs en grup: «En el supòsit que un grup de treball consideri 
necessari expulsar qualcun dels seus integrants, ha de comunicar-ho a 
l’afectat/ada i al professor/a, i incloure els motius en la comunicació, amb 
temps suficient per poder esmenar la situació que ha ocasionat l’expulsió». 

 
 
 


