Procediment de publicació i reclamació de notes de TFG
Curs 2021-22
Termini

Què

Com

27 de juny de 2022

Publicació llistat de les qualificacions
obtingudes juny

Al web de l’ ESDAP Catalunya
Alumnat>alumnes>treball final de Grau
http://www.esdap.cat/p/1/517/0/Treball-Final-de-Grau

27 i 28 de juny de 2022

Sol·licitar ser atès pels membres professors
de les comissions avaluadores, i rebre
aclariments dels resultats obtinguts.
Els professors de la CA atendran i faran els
aclariments de les qualificacions obtingudes
del TFG seguint els apartats de la rúbrica de
TFG.
Un cop escoltat els aclariments dels membres
de la CA, en cas de continuar en
disconformitat, l’alumnat podrà adreçar per
escrit una reclamació al registre d’entrada de
la secretaria del campus (consulteu horaris).
Resolució de casos de sol·licitud de
reclamació.
Publicació llistat de qualificacions definitiva
de juliol

Sol·licitar aclariments dels resultats obtinguts per part de la
comissió avaluadora al formulari

29 de juny de 2022

29 i 30 de juny de 2022

Primera quinzena de juliol 2022

El president de la CA enviarà l’enllaç i l’hora de la
convocatòria al correu @esdapcatalunya de l’alumne que
ho hagi sol·licitat.
Es facilitarà el model de reclamació qualificació de TFG
curs 2021_22 a les secretaries dels campus ESDAP
Catalunya.
Tribunal d’incidències
Al web de l’ ESDAP Catalunya
Alumnat>alumnes>treball final de Grau
http://www.esdap.cat/p/1/517/0/Treball-Final-de-Grau

PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIÓ DE TFG
Els membres de la Comissió Avaluadora atendran i faran l’aclariment de l’alumne online. L’alumnat que, un cop escoltats els aclariments dels membres
professors de la comissió avaluadora, continua en disconformitat per la qualificació del TFG, podrà adreçar una reclamació per escrit (seguint el model
sol·licitud reclamació qualificació TFG curs 2021_22 que trobarà a la secretaria del campus) de forma argumentada seguint els apartats de la rúbrica de TFG
i de la manera més precisa possible.
Aquesta sol·licitud serà presentada per registre a la secretaria del campus ESDAP Catalunya on està matriculat l’alumne/a, dirigida a la directora de
l’ESDAP Catalunya, en el termini de dos dies lectius a partir de l'endemà de la publicació de les qualificacions del TFG, concretament els dies 28 i 29 de
juny (Consulteu horaris de les secretaries).
La directora d’ESDAP Catalunya, prèvia consulta amb un Tribunal d'incidències, que no estarà format en cap cas pels membres de la mateixa Comissió
Avaluadora que l'ha avaluat, resoldrà la reclamació i informarà el President de la Comissió Avaluadora de TFG.
La reclamació i la resolució adoptada es faran constar en les actes de la Comissió Avaluadora del TFG i en l'expedient de l'alumnat. Es notificaran per escrit
a la persona interessada i serà publicada a la llista definitiva de qualificacions (juliol 2022), en l’espai web apartat alumnes, treball final de grau.
Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el gerent del Consorci d'Educació de Barcelona, en el termini
d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Recordatori important:
• Una vegada ateses les reclamacions pel Tribunal d’Incidències, aquestes es podran resoldre pujant, baixant o mantenint la qualificació de la nota
de TFG.
• No procedeixen les reclamacions sense una argumentació concreta a partir dels criteris descrits a la guia de TFG i a la rúbrica d'avaluació.
• No es tindran en compte en cap cas les reclamacions fora de termini publicats en aquest document.

