
Possible adaptació de les PAEs i TFEs a la FOOT per la situació 
extraordinària per la pandèmia del COVID-19. Quadrimestre de primavera 
del curs 19-20. 
 
1 d’abril de 2020. 
 
 
 
PAES  
 
Des de la CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) hi ha una 
instrucció que ens ha de permetre modular el reconeixement d’aquesta activitat sense 
que s’hagin fet el 100% de les hores inicialment previstes. La voluntat de la Facultat, de 
cara a proveir els nostres estudiants amb una formació de qualitat, és que se’n pugui 
completar el màxim número d’hores possible, però aquesta eina que ens faciliten des 
de la CRUE ens dona tranquil·litat de cara a anar trobant solucions personalitzades, 
quan calgui. A mesura que el calendari de tornada a la presencialitat s’aclareixi, ja 
anirem articulant els mecanismes necessaris i informant de les solucions per a cada cas. 
 
En cas d’allargament de la data de finalització s’haurà de presentar el document 
“diligència de modificació de data de finalització de convenis de cooperació educativa”. 
Segons la normativa vigent fins al moment de fer públic aquest document, els convenis 
de PAEs es poden prorrogar fins al 15 de setembre. 
 
 
TFGs (18 + 6) 
 
Per a la part pràctica dels treballs, probablement es podran aplicar mesures similars a 
les que es decideixin per a les PAE’s en el seu moment. En algun cas, també es pot 
acordar amb el tutor una redistribució en la càrrega entre la part teòrica i la part pràctica, 
donant menys pes a aquesta última o plantejar una modificació de la mostra inicialment 
acordada.  
 
Si aquest ajust no es pot fer o és voluntat del tutor i l’estudiant seguir amb la planificació 
inicial del treball es pot explorar el mecanisme de la pròrroga per dipositar defensar 
abans del 31 d’octubre. 
 
TFEs (TFG 24 crèdits i TFM) 
 
Els tutors són els responsables d’adequar, si cal, la temàtica o la mostra per tal que 
aquests es puguin fer i defensar en les noves dates que figuren al calendari acadèmic, 
modificat a la darrera Comissió Permanent. Si aquest ajust no es pot fer o és voluntat 
del tutor i l’estudiant seguir amb la planificació inicial del treball es pot explorar el 
mecanisme de la pròrroga per defensar abans del 31 d’octubre. 
 
Finalment, a banda de l’activitat acadèmica, les PAEs que es fan al CUV en el marc 
dels TFGs tenen una vessant assistencial molt important amb la que tots ens 
sentim compromesos. També per aquest motiu, treballarem perquè les solucions 
que s’articulin no deixin descoberta aquesta part. 
 
 


