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siguis

Benvingut/da!
En aquesta guia trobaràs informació perquè coneguis el funcionament dels estudis de Grau a la
UNED: el sistema d’avaluació i els
recursos, tant virtuals com presencials, que tindràs al teu abast un
cop matriculat/da.
També trobaràs orientacions i consells per planificar la teva matrícula.

on siguis

1. Sistema d’avaluació
L’avaluació és el resultat de la combinació de:

AVALUACIÓ CONTÍNUA + AVALUACIÓ FINAL
· Avaluació contínua: Consisteix en un seguit d’activitats que l’Equip Docent de l’assignatura elabora i que
hauràs de realitzar i lliurar a través del Curs Virtual, en les dates fixades.
· Avaluació final: Resultat de la prova presencial (Examen)
A la Guia d’estudi de cada assignatura trobaràs informació detallada sobre el sistema d’avaluació (si les activitats
són voluntàries o obligatòries, en què consisteixen, data d’entrega, ... així com el format, durada... de la prova
presencial).

2. Material per preparar les assignatures
Guia d’estudi:
indicacions específiques sobre els continguts de l’assignatura, bibliografia bàsica i complementària, matèria
d’examen, informació sobre les Proves d’Avaluació Contínua, pla de treball...
Disponible a www.uned.es > Estudis > Graus i al Curs Virtual de l’assignatura un cop matriculat/da

Bibliografia bàsica:
material d’estudi obligatori per a cada assignatura. Pot constar d’un o diversos manuals i de vegades pot
incloure algun material audiovisual o informàtic.
Disponible a la Llibreria Virtual de la UNED (www.librosuned.com) o a les Biblioteques de la UNED (www.
unedbarcelona.es > Biblioteca)

3. Cursos virtuals (Plataforma Alf)
Cada assignatura té el seu propi espai o aula virtual, on té lloc el contacte directe entre l’Equip Docent, els Tutors
i tots els estudiants matriculats, així com el seguiment de la planificació programada.
Aquí trobaràs la Guia d’Estudi, materials complementaris, activitats, eines d’autoavaluació… i fòrums, perquè
puguis comunicar-te amb l’Equip Docent, els Tutors i els companys.

Obertura curs virtual:
Assignatures anuals i de 1r semestre: a principis d’octubre
Assignatures de 2n semestre: a mitjans de febrer
Consulta el Calendari a www.uned.es > Calendari Acadèmic
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4. Figures de l’aprenentatge a distància
Equip docent o Professors de la Seu Central
Cada assignatura disposa d’un Equip Docent (conjunt de professors) responsable de l’assignatura, de la
preparació dels programes i els materials didàctics, i d’avaluar el teu aprenentatge mitjançant la preparació i
correcció dels exàmens presencials.
A més atendrà dubtes que tinguin un component docent per via telefònica, des del curs virtual, o per correu
electrònic.

Tutors en els Centres Associats
Els tutors són els encarregats de l’avaluació tutorial (activitats d’avaluació contínua) i d’atendre les consultes
dels seus estudiants al fòrum del Curs Virtual, per correu electrònic o a la tutoria presencial.
En els Cursos Virtuals podràs contactar amb els teus tutors, per correu electrònic o mitjançant el fòrum de tutoria.
Consulta l’oferta de tutories presencials del Centre abans de matricular-te a www.unedbarcelona.es >
Servei de tutories

5. Tutories
D’algunes assignatures s’imparteixen tutories presencials al Centre. Aquestes tutories també són emeses en directe per a poder veure-les des de qualsevol ordinador connectat a internet. Voluntàriament, el tutor també pot
gravar-les per a poder veure-les en diferit.

Què és una tutoria? Depenent de l’assignatura podràs trobar-te amb una classe on el Tutor:
Resol i aclareix dubtes de continguts
Explica la matèria i facilita orientacions per a la preparació de les assignatures
Explica els criteris aplicats en la correcció de les proves d’avaluació continua i/o realitza activitats pràctiques
L’assistència a les tutories no és obligatòria, però sí molt recomanable.
Les tutories comencen al mes d’octubre i finalitzen al maig. Consulta els horaris de tutories:
· Abans de matricular-te a www.unedbarcelona.es > Servei de tutories
· Un cop estàs matriculat/da accedeix a akademosweb.uned.es
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6. Pràctiques curriculars
Laboratori / Experimentals
En alguns Graus de la Facultat de Ciències, E.T.S. d’Enginyers Industrials i E.T.S. d’Enginyeria Informàtica algunes assignatures tenen pràctiques experimentals d’assistència obligatòria.
Algunes pràctiques es realitzen al Centre i unes altres a la Seu Central (Madrid).
Més informació: www.unedbarcelona.es > Serveis > Pràctiques Experimentals

Professionals
Assignatura que sol pertànyer a l’últim curs d’alguns Graus. Requereix la realització de pràctiques en empreses i l’elaboració d’una memòria sobre aquestes pràctiques.
Més informació: www.unedbarcelona.es > Serveis > Pràctiques Professionals

7. Exàmens o proves presencials graus
Els exàmens es realitzen de forma presencial en els centres de Barcelona, Santa Coloma i Sant Boi. A la web www.
unedbarcelona.es > Serveis > Preguntes freqüents, trobaràs on es fan els exàmens de cada titulació.
Els exàmens són elaborats i corregits pels equips docents.

Convocatòries d’exàmens
· Convocatòria de febrer: aproximadament l’última setmana de gener i segona de febrer
(Assignatures de 1r quadrimestre i 1r parcial de les assignatures anuals)

· Convocatòria de juny: aproximadament l’última setmana de maig i segona de juny
(Assignatures de 2n quadrimestre i 2n parcial de les assignatures anuals)
A les convocatòries de febrer i juny pots triar entre les dues setmanes per examinar-te. Si els exàmens en la
primera setmana són al matí, en la segona setmana ho són a la tarda i a l’inrevés. D’aquesta manera, pots
escollir, sense necessitat de comunicar-ho al centre. Sempre hi ha una setmana de descans entre les dues
setmanes disponibles.

· Convocatòria de setembre: aproximadament la primera setmana de setembre
(Totes les assignatures suspeses o no presentades a les convocatòries de febrer i juny)

Exàmens de reserva
A la convocatòria de setembre, en ser una única setmana, hi ha els exàmens de reserva per a aquests dos casos:
· Quan et coincideixin dos exàmens el mateix dia i hora, un d’ells l’hauràs de fer el dia de reserva. Quan
estiguis en aquesta circumstància, hauràs de comunicar-ho al Tribunal d’Exàmens del Centre on t’examines
durant aquesta setmana.
· Quan no pots realitzar l’examen per causes extraordinàries, com a motius laborals, mèdics, etc... hauràs
de presentar la sol·licitud d’examen de reserva juntament amb el justificant laboral, mèdic,... a l’atenció del
President del Tribunal. El President valorarà la sol·licitud i la concedirà o denegarà.
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Més informació a www.uned.es > Atenció a l’Estudiant > Com examinar-te d’un Grau
Consulta les dates d’exàmens a la web www.uned.es > Atenció a l’Estudiant > Calendari d’exàmens.
També trobaràs el teu calendari d’exàmens personalitzat a www.uned.es > Campus UNED
i a akademosweb.uned.es accedint amb el teu usuari i contrasenya.
Si, per qüestions personals o professionals, estàs fora de la teva residència i vols examinar-te en un altre
Centre, només has de fer la petició al Centre on vols examinar-te. Consulta les adreces i les dades de contacte
de tots els Centres a www.uned.es > Centres Associats de la Uned
Si es tracta d’un Centre de la UNED a l’estranger, has d’informar-te si el centre escollit fa exàmens i en quines
dates, ja que aquestes poden ser diferents que les d’Espanya.
Més informació a www.uned.es/internacional

Limitació de convocatòries
Els alumnes de la UNED disposen d’un màxim de 6 convocatòries per assignatura.
A efectes de limitació de convocatòries solament es computa la de setembre i la dels exàmens extraordinaris de fi de carrera, a aquells alumnes que es presentin a aquestes, per la qual cosa no és necessari la
renúncia expressa en cas de no presentar-se a l’examen.

Si s’esgoten les 6 convocatòries d’una assignatura, es pot demanar la convocatòria addicional (de gràcia)
abans del 16 d’octubre. S’ha d’enviar una instància adreçada al Degà de la Facultat o Director de l’ETS de
la UNED, i adjuntar una certificació acadèmica personal on especifiqui les assignatures cursades amb les
notes i el nombre de convocatòries esgotades.

8. Biblioteca
Els centres de Barcelona, Sant Boi i Santa Coloma disposen de la seva pròpia Biblioteca que ofereix els serveis
de lectura en sala, préstec, préstec interbibliotecari, informació bibliogràfica, formació d’usuaris, ordinadors en
sala amb connexió a Internet, wifi...
Consulta els serveis i horaris de cada biblioteca a www.unedbarcelona.es > Biblioteca

9. Campus UNED
És una comunitat virtual a la qual té accés qualsevol estudiant de la UNED, que inclou diferents serveis en línia,
com ara:

Cursos Virtuals
Sol·licitud de pràctiques
Calendari d’exàmens
Akademos Web: akademosweb.uned.es
Secretaria Virtual: Qualificacions, Expedients, Estat de la matrícula, Estat de la sol·licitud de Beca, Certificacions
personals,...
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L’accés al Campus UNED es realitza des de la pàgina principal de la UNED (www.uned.es), introduint el nom
d’usuari i la contrasenya.
Per obtenir el nom d’usuari i la contrasenya és necessari registrar-se a:
www.uned.es > Accés al Campus > Si encara no tens clau, prem aquí > sistema d’obtenció d’identificador.

Correu electrònic UNED: Un cop estiguis registrat/da a Campus UNED, activa el teu correu electrònic UNED:
nomd’usuari@alumno.uned.es

Totes les comunicacions docents i administratives s’enviaran al teu compte de correu d’alumne. Per aquest
motiu és molt important saber accedir a consultar el correu i reenviar-lo al teu correu personal.
Per fer la redirecció has d’accedir al Campus > Correo-e > Opcions > Reenviar tots els missatges
> Reenviar missatges a (posar el correu electrònic on vols rebre els missatges) > Enviar

10. Akademosweb (akademosweb.uned.es)
Amb el mateix nom d’usuari i contrasenya que tens per accedir al Campus UNED, podràs accedir a la web akademosweb.uned.es, on trobaràs:

Horaris i programacions de les tutories
Accés a les Salas AVIP
Horaris d’exàmens
Models d’exàmens d’anys anteriors

11. Tràmits administratius
· Secció d’atenció a l’Estudiant:
assumptes relacionats amb la matrícula,
FACULTATS
trasllats d’expedient i certificacions
personals.

· Departament de convalidacions:
www.uned.es > Contacta
assumptes relacionats amb les
www.uned.es > Facultats i Escoles
convalidacions i reconeixement de crèdits.

CENTRES

· Informació
· Carnet d’estudiant

· Consultes del servei de tutories
(horaris, incidències,...).

www.unedbarcelona.es
> Qui som? > Les nostres Seus

CAMPUS

· Consulta de l’estat de la matrícula.
· Consulta de l’expedient.
· Consulta de notes.
· Sol·licitud de certificació acadèmica.

· Anul·lació i modificació de matrícula
(durant el període establert per a tal fi
i només el que permet modificar).

www.uned.es > Accés al Campus
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12. Orientació per a la matrícula de grau
La planificació de la matrícula és fonamental per obtenir un bon rendiment acadèmic i evitar l’abandonament
dels estudis a causa de la falta d’organització o a la desmotivació.
Calcula el temps diari i setmanal que pots dedicar a l’estudi (en funció de les teves obligacions laborals i
personals)
· Sigues realista i no oblidis deixar temps per a l’oci i el descans

Llegeix detingudament les guies de les assignatures
· Fixa’t en la durada (anual o quadrimestral), el volum de contingut, les Proves d’Avaluació Contínua, el nivell
de dificultat, els coneixements previs...
· Per a més informació pots consultar els manuals disponibles a la Biblioteca.
· També pots assistir a les primeres tutories, encara que no hagis validat la teva matrícula, t’ajudarà en la teva
elecció!
· Per reforçar els coneixements previs informa’t dels nostres Cursos Zero!

Calcula aproximadament el temps setmanal que li dedicaràs a l’estudi dels temes, assistència a tutories,
realització de les Proves d’Avaluació Continua, atenció al curs virtual, ....
· Una assignatura de 6 crèdits suposa una càrrega estimada entre 150 i 180 hores de treball de l’estudiant

Decideix quantes assignatures pots atendre convenientment durant un curs. Una bona planificació pot suposar un millor rendiment i un estalvi econòmic considerable.
· Pots matricular-te des d’una assignatura fins un màxim de 90 crèdits en cada curs acadèmic
· Recorda que l’import de les taxes va augmentant en segones i successives matrícules d’assignatures suspeses o no presentades. Consulta els preus a www.uned.es > Atenció a l’Estudiant > Preus públics Uned
· Els requisits de rendiment acadèmic, condicionen, entre altres factors, la concessió o denegació de la beca.
Recorda que hi ha assignatures amb pràctiques d’assistència obligatòria (de laboratori o pràctiques externes en
llocs de treball). www.unedbarcelona.es > Serveis > Pràctiques Experimentals/Professionals
Si vols demanar la Beca del Ministeri d’Educació, consulta a la convocatòria els requisits acadèmics i econòmics:
www.uned.es > Estudis > Beques i ajudes a l’estudi > Beca general
Recorda que un dels requisits és matricular-te d’un mínim de crèdits
La matrícula s’obre al juliol i els cursos virtuals a l’octubre. No tinguis pressa i planifica bé la teva matrícula...
però no la deixis per a l’últim dia!

Consulta els horaris de les tutories
· Però també les seves modalitats (presencial, on-line en directe i/o en diferit)
· L’assistència no és obligatòria, però sí molt recomanable
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Formalitza la matrícula a www.uned.es
· Fase esborrany: et permet fer canvis a la matrícula.
· Fase sol·licitud de matrícula: Un cop confirmada la sol·licitud, en aquesta fase ja no podràs fer modificacions
ni anul·lar-la.

· Al febrer s’obre un segon termini de matrícula per a assignatures de segon quadrimestre.
Si vols ampliar la matrícula, el requisit és haver-te matriculat d’un mínim de crèdits al primer termini.
Aprofita el nostre Pla d’Acollida per a nous estudiants www.unedbarcelona.es > Serveis > Pla d’Acollida
Per a més informació sobre com planificar la teva matrícula consulta
http://coie-server.uned.es/estudiantes i http://coie-server.uned.es/3037

13. Pla d’acollida per a nous estudiants
Els Centres de la UNED de la Província de Barcelona realitzen cada curs diferents accions d’acollida als nous i
futurs estudiants.

Aquestes accions tenen com a objectiu que
· Coneguis l’entorn virtual i les eines d’aprenentatge disponibles un cop matriculat/da
· Facis una matrícula responsable i realista
· Aprofitis tots els recursos que la Universitat posa al teu abast
· Desenvolupis les competències necessàries per a l’estudi superior a distància

Destaquem
· Jornades d’Acollida per a nous alumnes
· Cursos de Tècniques d’Estudi
· Jornades de la Facultat: Sessió presencial abans de l’inici de les tutories,on els professors-tutors del
Centre donaran informació detallada del funcionament dels diferents Graus.
· Cursos Zero o d’anivellament: per reforçar i actualitzar coneixements bàsics necessaris en algunes assignatures de Grau.
· Curs d’Aprendre a parlar en públic
· Curs Tècniques de reducció de l’ansietat davant dels exàmens
· Cursos de la Biblioteca:
· Pautes per elaborar treballs acadèmics
· Cercar, utilitzar i valorar les fonts d’informació
· Treballs Acadèmics: com fer presentacions en Word
· Com accedir als llibres electrònics de la UNED?
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Per a més informació sobre el Campus,
Cursos Virtuals, tutories, exàmens, etc.
consulta els nostres tutorials a
www.unedbarcelona.es > Tutorials
Centres de la Uned de la Província de Barcelona
on s’imparteixen els estudis de Grau:
Barcelona
Avinguda de Rio de Janeiro, 56-58
08016 Barcelona
93 396 80 59
info@barcelona.uned.es

Santa Coloma de Gramenet
Recinte Torribera · Edifici la Torre
C/Prat de la Riba, 171
08924 Santa Coloma de Gramenet
93 468 28 19
info@santa-coloma.uned.es

Sant Boi de Llobregat
Edifici l’Olivera
Plaça Montserrat Roig, 1, 1a planta
08830 Sant Boi de Llobregat
93 654 53 33 / 93 652 98 40
info@santboi.uned.es

Segueix-nos a:
www.facebook.com/unedbarcelona.es
@unedbarcelona
www.unedbarcelona.es

