
MARC GENERAL DE REVISIÓ DE LES GUIES DOCENTS A LA FOOT PER LA SITUACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE CONFINAMENT – Quadrimestre de primavera de 2020. 
 
 
Aquest document invalida part de les condicions que figuren en les guies docents del 
Grau en Òptica i Optometria i el Màster en Optometria i Ciències de la Visió, aprovats a 
la junta de Facultat el 12 de juliol de 2019. 
A partir de l’aprovació d’aquest document els coordinadors d’assignatura tenen la 
potestat d’anar variant la guia docent segons ho facin les circumstàncies, sempre amb 
l’objectiu d’assegurar l’assoliment de les competències que les assignatures tenen 
assignades i d’acord amb el marc que estableix aquest document. 
 
 
Competències i objectius d’aprenentatge 
Invariables. 
 
Grau de presencialitat 
Els coordinadors de les assignatures adaptaran el grau de presencialitat  atenent a les 
circumstàncies que es vagin donant al llarg del temps i que es reflectiran en les diferents 
versions del calendari acadèmic i els horaris que aquesta comissió vagi aprovant, si 
escau, i que estaran publicats a la WEB de la Facultat. 
Sessions de teoria: 
Mentre duri el confinament els professors intentaran avançar, tant com sigui possible, 
els continguts, mitjançant les eines de docència no presencial que trobin més adients. 
Sessions de pràctiques: 
Mentre duri el confinament, aquelles que es puguin substituir per una formació no 
presencial, seran impartides. Les que no es puguin fer de forma no presencial caldrà 
concentrar-les quan acabi el confinament. 
 
Avaluació 
Sempre que sigui possible, es tendirà a l’avaluació continuada. 
Sempre que sigui possible, s’aplicaran, mentre duri el confinament, mètodes d’avaluació 
que no requereixin presencialitat. 
Si alguna de les proves supera el 40% de pes en l’avaluació caldrà que el coordinador 
organitzi una reavaluació. 
 
 
Els canvis que afectin la part d’avaluació es podran anar actualitzant segons com 
evolucioni la situació i s’hauran de reflectir a la guia docent de PRISMA. Serà 
responsabilitat del professor coordinador fer aquests canvis i comunicar-los als 
estudiants mitjançant la plataforma ATENEA i a la cap d’estudis, mitjançant un correu 
electrònic. 
 


