ACTUACIÓ EN CAS DE CÒPIA EN PROVES
D'AVALUACIÓ EPS
El Reglament per a l'Avaluació dels Aprenentatges de la Universitat d'Alacant
(BOUA 9/12/2015) fa referència, en el seu article 14, a accions a realitzar
quan es produeixen actuacions fraudulentes en proves d'avaluació. Amb la
finalitat d'homogeneïtzar el procés d'actuació en cas de còpies en
proves d'avaluació de l'Escola Politècnica Superior, la direcció de
l'escola ha elaborat el present document que pretén servir com a guia
enfront de fets fraudulents en proves d'avaluació.
Segons l'article 14 del Reglament per a l'Avaluació dels Aprenentatges
(BOUA 9/12/2015)
“Art. 14. Realització fraudulenta de proves d'avaluació
1. Durant una prova d'avaluació, l'alumnat està obligat a observar les
normes sobre autenticitat de l'exercici i privadesa del mateix. Les
conductes o actes que les contravinguen podran implicar la seua
expulsió del lloc en què es realitza la prova.
2. El professorat podrà retenir, sense destruir-ho, qualsevol objecte
material involucrat en la incidència i traslladar per escrit a la direcció del
Departament qualsevol incidència rellevant ocorreguda en el transcurs
d'una prova d'avaluació.
3. Sense perjudici de les actuacions posteriors que procedisquen, el
professorat podrà sol·licitar a l'alumnat involucrat en la incidència que
lliure la prova d'avaluació i abandone l'estancia.
4. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova
d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb qualificació
numèrica de zero en aquesta prova, sense perjudici del procediment
disciplinari que contra el o l'estudiant es poguera incoar i si escau la
sanció que fóra procedent d'acord amb la legislació vigent.
5. Excepte autorització expressa per part del professorat responsable
de l'assignatura, queda prohibida durant la realització d'una prova
d'avaluació, l'ús o tinença de telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu
electrònic no autoritzat per part del professorat. L'incompliment
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d'aquesta obligació podrà donar lloc a l'expulsió del o de l'estudiant del
lloc on es desenvolupa la prova i la qualificació de zero en la mateixa, i
açò amb independència de l'aplicació de les mesures disciplinaries al fet
que poguera donar lloc.”
Quan l'actuació fraudulenta siga el copiar o l'usar materials no autoritzats en
exàmens i altres proves d'avaluació acadèmiques podrà ser considerat un
acte constitutiu de falta de disciplina i com tal podrà ser objecte de sanció.
S'entén que existeix una còpia en els següents casos:
- Quan el professorat sorprenga a l'estudiant durant la realització d'un
examen utilitzant qualsevol material que no haja sigut autoritzat, com poden
ser textos o dispositius electrònics. En aquest cas, el professor ha d'informar
en aqueix mateix moment a l'estudiant que ha realitzat una actuació
fraudulenta i que se li aplicarà la legislació vigent.
- Quan en el treball lliurat existisquen suficients indicis que ha sigut copiat
d'un company o de qualsevol altra font.
El professorat que ha detectat la incidència elaborarà un informe en el qual
s'indique, amb la major precisió possible, la descripció de la incidència, les
evidències o els indicis oposats i una relació de les persones implicades.
Aquest informe li l'enviarà al seu Director de departament.
El Director del departament responsable de l'assignatura en la qual s'ha
produït la incidència remetrà una còpia de tota la informació a l'Escola
Politècnica Superior. La escola estudiarà la sol·licitud i prendrà les mesures
oportunes.
En cas de no existir antecedents per còpies, es registrarà la incidència i se'ls
comunicarà a les persones implicades la decisió presa i les conseqüències
que comportaria la reiteració d'aquest tipus d'incidències .
En cas d'existir reincidència, l'escola notificarà al vicerectorat corresponent
les incidències comesas juntament amb tota la seua documentació perquè
estudien el cas i sancionen segons la legislació (Reglamento de disciplina
acadèmica dels Centres oficials d'Ensenyament Superior i d'Ensenyament
Tècnic depenents del Ministeri d'Educació Nacional BOE 12/10/1954).
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