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MODEL DOCENT DEFINITIU
Q1 CURS 20/21

Condicions de Contorn curs 20/21 Q1
Directrius provinents de Rectorat UPC (ABANS D’ESTIU):
UPC és una Universitat presencial.
El Quadrimestre de Tardor del curs 2020/21 serà un quadrimestre de transició de la No
Presencialitat actual a la Presencialitat total que tots desitgem.
L’estratègia era començar al Setembre amb la màxima presencialitat possible.
Cal fer especial atenció a Fase Inicial, per evitar l’abandonament.
Cal fer especial atenció a l’Estudiantat Nou provinent d’un Batxillerat molt atípic
(tasques d’acompanyament i tutoria).
Aplicació de les mesures de seguretat fixades per les autoritats sanitàries en cada
moment.

Condicions de Contorn curs 20/21 Q1
Directius des de Rectorat i Direcció Escola (ABANS D’ESTIU):
Mantenir els horaris del curs anterior, amb les mínimes modificacions necessàries.
Establir protocols de neteja d’espais (Gerència UPC hi està treballant).
Un Model Docent que sigui el màxim reversible possible.
Es plantejaven 3 escenaris possibles (ABANS D’ESTIU):
Escenari A – Presencialitat limitada: Limitació al 50% de l’aforament (“nova normalitat”).
Escenari B – Presencialitat total: curs 100% presencial (”normalitat plena”).
Escenari C – No presencialitat: 0% presencial (en cas de nou confinament).

Nou escenari (DESPRÉS D’ESTIU - SETEMBRE 2020):
Escenari A’ – Presencialitat limitada II

Norma General – “Escenari A’ – Presencialitat limitada II”
Objectius:
- No tornar-nos a trobar en la situació de l’últim quadrimestre.
- Reduir la presencialitat a l’Escola (aprox. De 4000 a 1000 estudiants).
- Extremar les mesures de seguretat.
- Prioritzar pràctiques presencials.
- Prioritzar avaluacions presencials.
- Especial atenció a l’estudiantat de nou accés.

Norma General – “Escenari A’ – Presencialitat limitada II”
Proposta final model docent setembre 2020:
- Graus de Q2 a Q8:
-

Presencialitat sessions de laboratoris amb grups relativament estables d’aproximadament màxim 20
persones.
Grups de teoria i problemes amb docència en remot.

- Graus Q1:
-

Tot presencial extremant les mesures de seguretat corresponents (protocol en definició).

- Màsters:
-

Primera setmana presencial.
Resta de curs amb sessions pràctiques presencials i teories en remot.
Màsters petits tractament com a grup de pràctiques.

- General:
-

Actes d’avaluació presencials (menys aquells que ja hagin estat previstos com a no presencials per part
de les coordinacions de les assignatures).

Norma General – Escenari A’ – Presencialitat limitada II
Proposta final model docent setembre 2020:
- General:
-

Minimitzar l’ús de les sales informàtiques (virtualització de PCs).

-

Flexibilitat justificada mantenint l’esperit de la proposta.

-

Extremar precaucions a passadissos i zones comuns.

-

Dret de l’estudiantat a seguir el curs.

-

Obertura aules per incompatibilitats de docència presencial i no presencial.

-

Habilitació franges dimecres de 12:00 a 16:00 per recuperació de sessions
presencials (prèvia informació a planificació per coordinació)

-

Màxima rapidesa en transmetre la informació (sobretot Atenea).

-

Empatia i paciència ...

Comentaris finals
Som conscients que poden aparèixer casuístiques docents particulars, i ens
comprometem a analitzar-les i incorporar-les, si s’escau.
Aquest Model Docent s’ha presentat i debatut amb les Coordinacions de Graus i Màsters,
la Delegació d’Estudiants i els Representants Departamentals a l’Escola, aprovant-se per
consens en la Comissió Permanent de 7 de setembre de 2020.
Evidentment, tant els Caps d’Estudis com jo mateix estem a la vostra disposició per
qualsevol aclariment/consulta que pugueu tenir.

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM

