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Criteris de validesa de les qualificacions de teoria i de pràctiques de
les assignatures del Departament
(Aprovat en Consell de Departament de 30 de juny de 2004)

1. La qualificació positiva d'una assignatura implica necessàriament la superació independent
de pràctiques i de teoria.

2. La valoració positiva de les pràctiques de laboratori mantindrà la seua validesa per a cursos
següents sempre que l'alumne es presente com a mínim a una convocatòria de teoria en cada
curs.
Després de superades les pràctiques en un curs acadèmic determinat, la seua qualificació
tindrà validesa, a l'efecte de qualificació de l'assignatura, únicament per a les convocatòries
ordinària i extraordinària (setembre) del mateix curs. No obstant això, la validesa de la
qualificació de pràctiques es podrà estendre a cursos posteriors sempre que es faça ús d’una
convocatòria, com a mínim, en cadascun dels cursos (mitjançant presentació a l'examen de
teoria). La no-utilització de cap convocatòria en un curs comportarà automàticament
l'anul·lació definitiva de la qualificació de pràctiques
3. La valoració positiva de la teoria en una convocatòria mantindrà la validesa fins al curs
immediatament posterior.
Si algun alumne no haguera superat les pràctiques en la convocatòria ordinària (laboratori) o
la seua qualificació de pràctiques haguera sigut anul·lada d'acord amb l'indicat en l'apartat 2, i
es presentara a l'examen de teoria, i el superara, seria convocat a un examen de pràctiques
en la mateixa convocatòria i, si escau, en la següent convocatòria del mateix curs. En el cas
de no superar les pràctiques en aquest curs, la qualificació obtinguda en l'examen de teoria
mantindria la seua validesa fins al curs immediatament posterior, sempre que supere les
pràctiques, siga mitjançant assistència al laboratori, siga mitjançant examen en alguna de les
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convocatòries de què dispose. La no-superació de les pràctiques en aquest últim curs
comportaria automàticament l'anul·lació definitiva de la qualificació de teoria.
4. En el cas de les assignatures experimentals (Introducció a l'Experimentació Química i a les
Tècniques Instrumentals en Química Analítica, Experimentació en Química Analítica, i
Experimentació en Química I (Química Analítica)), per a la realització de l'examen pràctic serà
necessari haver superat prèviament un qüestionari escrit relatiu a les pràctiques de laboratori.
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