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NORMATIVA DE COMPENSACIÓ CURRICULAR EN ELS 
ESTUDIS DE GRAU 

(Aprovada pel Consell de Govern núm. 36, de  25 de juny del 2013) 

 

Exposició de motius 
L’existència de tribunals de compensació té ja una llarga tradició en moltes universitats, i la 
justificació d’estos es reforça en els nostres dies per l’aplicació, al costat dels procediments clàssics 
d'avaluació, de l’avaluació continuada o curricular en el conjunt de les etapes de l’ensenyança. 

L’avaluació curricular constitueix, precisament, el fonament dels tribunals de compensació que 
intenten respondre a certes situacions acadèmiques particulars, que impedeixen a un estudiant 
obtindre el títol a què aspira per no haver superat una assignatura. La finalitat d’estos tribunals és 
enjudiciar la labor realitzada per l’alumnat durant tots els seus anys d’estada en la universitat i 
permet decidir si, en conjunt, està en possessió del conjunt de coneixements i competències 
necessaris per a obtindre el títol i exercir la professió corresponent, si és el cas, a pesar de no haver 
superat la totalitat dels crèdits. 

La normativa de la Universitat Jaume I a este respecte va ser aprovada pel Consell de Govern 
Provisional del 28 de novembre del 2002 i posteriors modificacions. En l’àmbit del desenrotllament 
del nou marc d’ensenyances disposat en l’espai Europeu d'Educació Superior és necessari adaptar la 
compensació curricular a la configuració acadèmica dels nous graus. 

La possibilitat d'avaluació per compensació ve arreplegada en l'article 23.5 del Reial Decret 
1791/2010, de 30 de desembre, pel que s’aprova l’Estatut de l’Estudiant. 

 

CAPÍTOL  I 

Àmbit d’aplicació de la compensació 

 

Article 1 
1. La compensació serà aplicable en aquells casos en què l’estudiant haja cursat el pla d’estudis 
corresponent a la seua titulació de grau i, una vegada s’han esgotat els procediments habituals, els 
falte per superar només una assignatura, sempre que esta siga de formació bàsica o obligatòria. Així 
mateix serà necessari no haver esgotat les dos convocatòries d’examen anuals a què l’estudiantat es 
pot presentar per curs acadèmic. 

2. En tots els casos s’hauran realitzat, almenys, dos cursos acadèmics en la Universitat Jaume I i 
haver-se presentat a les quatre convocatòries d’examen de les que disposa l’estudiant per a superar 
una assignatura. 

 

Article 2 
Les assignatures de Pràctiques Externes (PE) i Treball Final de Grau (TFG) queden excloses del 
còmput d’assignatures pendents, a l’únic efecte de sol·licitar la compensació. 
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Article 3 
No seran objecte de compensació els crèdits corresponents a les Pràctiques Externes (PE) i Treball 
Final de Grau (TFG). 

 

CAPÍTOL II 

Tribunal de compensació de qualificacions 

 

Article 4 
El tribunal de compensació és un òrgan de caràcter acadèmic que opera, per acord del Consell de 
Govern, en cada un dels quatre centres de la Universitat Jaume I. 

 

Article 5 
1. Es constituirà un tribunal de compensació de qualificacions en cada un dels quatre centres de 

la Universitat Jaume I. Cada tribunal estarà format pels membres següents: 

• Presidència: el degà o degana o el director o directora del centre, que podrà delegar en 
un director o directora de titulació. 

• Vocals: 

− Tres professors o professores triats per la junta de centre entre els membres del 
personal docent i investigador amb docència a temps complet en el centre. 

− Un o una estudiant triat per la junta de centre entre els membres de la mateixa. 

− El secretari o secretària del centre, que actuarà com a secretari del tribunal de 
compensació amb veu però sense vot. 

2. Els vocals que siguen professors o professores seran triats per al període durant el qual 
s’estenga el mandat de la junta de centre que els trie; es renovaran, sense possibilitat de 
reelecció, amb la constitució d’una nova junta. El/l’estudiant vocal serà triat per a un període 
màxim de dos anys, i es renovarà quan es duga a terme la nova elecció de representants de 
l’alumnat en la Junta de Centre. 

3. Cada vocal electe tindrà un suplent que, en el cas del professorat, serà d’una altra àrea de 
coneixement, i que substituirà al titular respectiu en aquelles ocasions en què este no puga, per 
motius justificats, participar en una determinada sessió del tribunal de compensació. 

4. En el cas que un vocal perda la seua condició, per raó diferent de la finalització del període per 
al qual va ser triat, es durà a terme l’elecció d’un nou vocal per al període que quede per a 
completar el mandat. Al nou vocal, sempre que queden menys de dos anys per a la renovació, 
no li serà aplicable la prohibició de reelecció. 
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CAPÍTOL III 

Procediment 

Secció I: Criteris generals d’actuació dels tribunals 

 

Article 6 
1. El Tribunal de Compensació serà convocat pel seu president, i es constituirà, dins dels 15 

dies lectius següents a la finalització del termini d’admissió a tràmit de les sol·licituds. 

2. Per a la constitució del Tribunal de Compensació serà necessària, almenys, la presència de 
tres dels seus membres. 

3. El tribunal valorarà, de manera global, la trajectòria acadèmica de l’estudiant al llarg dels 
seus estudis universitaris, analitzarà les qualificacions que consten en el seu expedient i tota 
la informació complementària que considere oportuna per a justificar les seues decisions. 
Així mateix, vetllarà pel compliment dels criteris de transparència i equitat, i evitarà 
actuacions discriminatòries. 

4. En cap cas es podran realitzar proves d’examen a l’estudiantat implicat, atès que esta 
avaluació global compensatòria exclou eixe tipus de proves; es justificarà la decisió que 
corresponga en funció de la trajectòria acadèmica anterior. 

5. El secretari o secretària del tribunal de compensació estendrà l’acta de cada sessió on quede 
reflectit el vot de cada membre, que únicament pot ser favorable o desfavorable. L’acord 
final requerirà almenys tres vots favorables. 

6. En els casos en què la resolució del tribunal siga favorable, figurarà en l’expedient acadèmic 
de l’alumnat la qualificació de «Aprovat/da per compensació: 5. 

7. La qualificació atorgada pel tribunal de compensació computa en la mitjana de l’expedient 
de l’estudiantat.  

8. Les assignatures compensades no podran ser objecte de reconeixement en una altra titulació. 

9. El secretari del Tribunal de Compensació haurà d’enviar còpia de l’acta de compensació al 
Servei de Gestió de la Docència i Estudiants per a incorporar a l’expedient de l’estudiantat 
les decisions adoptades, en els 10 dies hàbils següents a la data de la resolució. 

10. La data de resolució favorable de compensació tindrà els efectes acadèmics de finalització 
d’estudis. 

11. Les decisions del Tribunal de Compensació no esgotaran la via administrativa. Contra 
aquests pot interposar-se recurs d’ alçada davant del Rectorat de la Universitat Jaume I. 
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Secció II: Normes de procediment per a l’alumnat 

 

Article 7 
1. L’estudiantat que es trobe en alguna de les situacions previstes en l’àmbit d’aplicació d’esta 

normativa podrà presentar la seua sol·licitud de compensació de qualificacions durant els 
mesos de març i de setembre de cada curs acadèmic. 

2. Les sol·licituds es formalitzaran per mitjà d’instància dirigida al deganat o a la direcció del 
centre i inclouran una justificació raonada de la petició. 

3. Només es podrà concedir una vegada la compensació curricular. L’estudiant a qui s'haja 
concedit la compensació curricular en una titulació no podrà sol·licitar-la de nou per a 
finalitzar cap altra titulació. 

4. Aquells estudiants procedents d’altres universitats a què se’ls haja concedit la compensació 
curricular en la seua universitat de procedència, no podran sol·licitar-la novament en la 
Universitat Jaume I. 

 

Disposició final. Entrada en vigor 
La present normativa entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern de la 
Universitat Jaume I. 

 

 


