
CONDICIONS DE PRESENCIALITAT I AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIES A LA FOOT –          
Quadrimestre de primavera 2020. 
 
Equip directiu – 14 d’abril de 2020. 
 
 
El dia 25 de març, la Comissió Permanent de la Facultat va aprovar el document marc                
general de revisió de les guies docents per la situació extraordinària de confinament –              
quadrimestre de primavera 2020. Des d’aleshores, l’evolució de l’emergència sanitària          
i un seguit de directrius del rectorat i del Ministerio de Educación y Formación              
Profesional ens insten a concretar més en dos aspectes fonamentals: la presencialitat i             
l’avaluació. 
 
PRESENCIALITAT  
Pel darrer curs del grau i màster:  
En el cas que, finalment i d’acord amb les autoritats competents, es puguin organitzar              
activitats presencials a finals de juny i/o al juliol, seran només per a pràctiques              
professionals essencials al Centre Universitari de la Visió de les assignatures de quart             
curs de grau i màster (TFEs inclosos). Si aquestes no es poguessin fer abans, caldria               
fer-les passat el mes d’agost, traslladant a una nova data la finalització del curs              
acadèmic . 
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Per segon i tercer cursos del grau:  
Tots els continguts i competències s’han de treballar de forma no presencial. Els             
professors coordinadors d’assignatura hauran d’assenyalar les habilitats pràctiques        
professionals essencials que no s’hagin pogut assolir al 100% amb activitats no            
presencials i posar-les en coneixement de la cap d’estudis, abans del 30 de juny.              
Durant els propers cursos s’organitzaran activitats formatives específiques per tal de           
treballar aquestes habilitats. 
 
Per primer curs de Grau: 
Tots els continguts i competències s’han de treballar de forma no presencial. 
 
AVALUACIÓ 
L’Avaluació serà continuada, es farà online i d’acord amb la proposta que cada             
professor faci a la guia docent a PRISMA abans del 24 d’abril. Aquesta proposta serà               
validada per la cap d’estudis, en primera instància, i aprovada per la comissió             
Permanent prevista pel 29 d’abril. La informació dels canvis als estudiants es farà, per              
part dels coordinadors, amb un missatge a Atenea amb enllaç a la guia docent              
actualitzada. Tot i que el calendari acadèmic que tenim aprovat preveu una extensió             
fins al 10 de juliol, donat que pels tres primers cursos de grau descartem cap activitat                
presencial, tancarem l’activitat acadèmica d’aquests cursos, avaluació inclosa, abans         
de l’u de juliol. 
 

1 Caldrà veure, comptant amb l’opinió dels estudiants, quines solucions són més convenients i 
articular-les de manera que siguin compatibles amb el màxim de circumstàncies personals dels afectats. 

1 
 

https://foot.upc.edu/ca/shared/pdfs/covid-19/marc-general-de-revisio-de-les-guies-docents-a-la-foot.pdf
https://foot.upc.edu/ca/shared/pdfs/covid-19/marc-general-de-revisio-de-les-guies-docents-a-la-foot.pdf
https://foot.upc.edu/ca/shared/pdfs/covid-19/marc-general-de-revisio-de-les-guies-docents-a-la-foot.pdf
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/comunicat-del-rector


Només les assignatures amb pràctiques clíniques de darrers cursos i màster poden            
lligar part de l’avaluació a activitats presencials que es puguin fer un cop les mesures               
de confinament ho permetin. 
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL 
Els següents enllaços porten a un parell de documents que el Rectorat ha elaborat,              
amb l’assessorament dels serveis jurídics, amb un seguit d’aspectes importants que cal            
tenir en compte a l’hora de planificar i executar activitats formatives i d’avaluació no              
presencials, és important que els professors els tinguem presents: 
 
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/pdfs/recomanacions-proves-avaluacio-no-pr
esencial-covid19.pdf 
 
https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/pdfs/criteris-de-seguretat-tic-i-proteccio-de-
dades-personals-sessions-i-avaluacions-en-remot.pdf 
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