
Modificació de la programació acadèmica de la FOOT. 
Equip directiu, 13 de març de 2020. 
 
Atesa la situació d'excepcionalitat produïda pel COVID-19, l'equip directiu de la FOOT ha 
estudiat un seguit de mesures que afecten  les programacions docents de GOO i Màster. 
Algunes d’aquestes mesures són d’aplicació immediata i d’altres es poden anar 
modulant depenent de com evolucioni la situació i de la validació definitiva per part de 
la comissió Permanent i/o el Rectorat. 
 
 
Pel que fa al Grau: 
 
D’APLICACIÓ IMMEDIATA: 
- La UPC ha aprovat allargar el calendari acadèmic, habilitant com a període lectiu el mes 

de juliol. 
- Atès que la durada d’aquesta situació és incerta, s’estableix la necessitat que les 

diferents assignatures aprofitin totes les eines telemàtiques al seu abast per seguir 
impartint temari teòric. Les assignatures del grau disposen dels continguts preparats 
per a la docència semipresencial, així com de les activitats que es realitzaven. També 
s’incentiva la possibilitat de que es puguin utilitzar qüestionaris en línia. 

- Pel què fa a les pràctiques no clíniques, es suggereix al professorat que si es troben 
fórmules alternatives a la presencialitat per assolir les mateixes competències, les 
apliquin. 

- En cas que algun professor decideixi fer alguna classe via Skype o similar s’haurà de 
realitzar en l’horari establert per a la seva assignatura, per evitar possibles 
solapaments amb altres que també vulguin utilitzar aquesta eina. 

- En el moment que es reiniciïn les classes amb normalitat aquestes es podran allargar, 
en el seu horari, fins al dia 10 de juliol, segons les necessitats de cada assignatura i en 
funció de la durada de l’aturada. 

- Les condicions d'avaluació que consten actualment a les guies docents deixen de ser 
vigents i cada professor coordinador notificarà als estudiants i a la cap d’estudis el nou 
sistema d'avaluació, promovent l'avaluació continuada i mirant d’evitar un examen 
final.  

- Qualsevol prova avaluativa (inclòs un possible examen final) que decideixi el 
coordinador s'haurà de desenvolupar dins l'horari acadèmic de la seva assignatura i 
abans del 10 de juliol. 

- Les PAE's que es desenvolupen en centres sanitaris queden suspeses fins a nou avís del 
Rectorat.  

- Les PAE's que es desenvolupen en altres tipus de centres queden supeditades a les 
accions que es puguin prendre en aquelles empreses col·laboradores. 
 

PENDENT DE VALIDACIÓ PER PART DEL RECTORAT O LA COMISSIÓ PERMANENT: 
- Les notes hauran d’estar introduïdes a Prisma el 16 de Juliol. 
- L’avaluació curricular serà el 21 de Juliol. 



- La matrícula dels estudiants que segueixen els seus estudis a la FOOT serà entre el 23 
i el 31 de Juliol. 

- Es suprimeixen les dates previstes per a exàmens finals i s'inclouen aquestes dates com 
a setmanes de  classes i pràctiques per a primer, segon i tercer curs del Grau. Les 
assignatures corresponents a quart curs, PAE's al CUV i pràctiques tutelades associades 
als TFGs es reprogramaran quan es reiniciïn les classes.  

- Les defenses dels TFGs s'aplacen fins als dies 9 i 10 de juliol. 
- En cas que degut a les incidències produïdes per aquesta situació, algun estudiant no 

pugui presentar el TFG en la convocatòria de juliol, s’estudiarà que pugui demanar 
pròrroga després de les dates màximes establertes a la normativa general de la UPC. 

 
Pel què fa al Màster: 
 
DE APLICACIÓN INMEDIATA: 
• Respecto a los exámenes, estos no se realizarán en las fechas previstas en el 

calendario sino que se deberá hacer una evaluación continuada y, si el profesor 
decide hacer un examen final, ha de ser dentro de los días de docencia. En este 
sentido, las condiciones de evaluación que figuran en las guías docentes dejan de 
ser vigentes y será cada coordinador quien establezca las nuevas, que comunicará al 
estudiantado y a la jefatura de estudios. 

• En relación de las Prácticas Externas, les iremos informando sobre cualquier cambio 
al respecto. 

 
PENDIENTE DE VALIDACIÓN POR LA COMISIÓN PERMANENTE: 
• El Equipo Directivo de la Facultad ha decidido ampliar el calendario académico 1 

mes, hasta el 21 de julio.* 
• En cuanto a los TFM, la defensa pasaría al miércoles 22 y jueves 23 de julio.  
• Evidentemente, estas condiciones están sujetas a la evolución de la situación y, por 

lo tanto, deberán estar atentos a futuras comunicaciones. 
• La fecha límite para la entrega de notas a gestión académica será el 27 de julio. 
 


