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Planificació docent FCEP 2020-21 
El passat 29 de juliol es va aprovar per Junta de centre el quadrant de planificació docent per al curs 2020-21 al 
qual es presenta aquest annex amb l’adaptació i concreció dels següents aspectes, el seguiment dels quals es 
farà a través de reunions setmanals de l’Equip de Direcció de la Facultat: 

 

  
DOCÈNCIA 
La durada de les mesures següents estan previstes per a tot el curs 2020-21, encara que el curs s’organitza per 
quadrimestres (espais i logística), fent una revisió de la situació al final del primer.  
 
 
Les titulacions de la FCEP oferiran, de manera prioritària, la seva docència segons un escenari B avançat de 
docència virtual principalment, i amb reserva de la presencialitat a les activitats de seminari i/o laboratori que 
es considerin imprescindibles per part del professorat durant tot el curs 20-21. 
 
 
La FCEP donarà un tracte diferenciat entre primer curs dels graus i la resta de cursos. En el cas de primer 
s’intentarà mantenir un mínim nivell de contacte o presencialitat amb l’estudiantat sobretot a l’inici de l’activitat 
docent, amb l’objectiu de poder presentar amb detall la programació i el pla de treball previst per cada 
assignatura.  
 
 
Per la resta de cursos les sessions magistrals seran virtuals i la presencialitat es reserva per a activitats de 
seminaris i/o laboratoris en les que aquesta sigui imprescindible. La seva concreció es recollirà a l’espai del 
Campus virtual de l’assignatura.  
 
Les classes es realitzaran principalment de manera virtual. Dependrà de l’assignatura si les sessions seran 
síncrones o asíncrones. En el cas que siguin síncrones el professorat haurà de respectar la franja horària 
assignada. La seva concreció es recollirà a l’espai del Campus virtual de l’assignatura.  
 
S’han treballat els horaris de classe amb els responsables d’ensenyament i coordinadors/es de matèria de 
manera que l’estudiantat s’hagi de moure el mínim possible. 
 
Els grups classe s’organitzaran en grups estables amb un màxim de 30 estudiants per aula/espai.  
 
El professorat tindrà a la seva disposició la infraestructura (pissarra, projector i càmeres) de les aules de la 
Facultat per poder realitzar i enregistrar la seva docència, a la seva aula assignada. Així com, haurà de disposar 
dels recursos necessaris per a dur a terme la seva tasca docent de forma virtual. 
 
Els/les coordinadors/les assignatures vetllaran per a què la carrega de treball que tindrà l’estudiant estigui 
d’acord amb els requeriments especificats a la guia docent de l’assignatura. També tindran en compte els 
recursos dels què disposi l’estudiant. 
 
En cas excepcional de que hi hagi alguna activitat dins d’una assignatura que sigui necessària la presencialitat, 
el criteri genèric per a l’assignació d’aules ha estat el 30% de capacitat d’aquestes (amb un màxim de 30 
persones) i una distància interpersonal mínima de 1’5 metres i amb mascareta. També es podran establir 
rotacions de grups que es concretaran a l’espai del Campus Virtual. Es controlarà, també, l’assistència a través 
d’un sistema automàtic (codi QR). 
 
Les activitats avaluatives es mantindrà el calendari i les condicions previstes a les guies docents, prioritzant les 
proves presencials. En cas de no poder portar-les a terme es farà la seva adaptació en format virtual. Aquesta 
adaptació es concretarà a l’espai del Campus Virtual de cada assignatura. 
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ACCESOS I MOBILITAT 
Per tal d’evitar aglomeracions, s’han establert diferents pautes: 
 

 Entrada i Sortida Facultat 
Es separarà l’accés a la facultat amb una porta específica d’entrada i porta específica de sortida amb 
senyalització específica 

 
 Entrada i Sortida Aules 

A les aules que disposen de dos portes: s’obriran les dues portes a l’entrada i a la sortida. S’insistirà en 
el compliment estricte de l’horari establert (puntualitat) 
Per tal d’evitar grups de més de 10 persones als passadissos, escales i espais comuns, es vetllarà per tal 
que l’estudiantat minimitzi i agilitzi el seu pas per aquests espais.  
 

 Control d’assistència 
Es controlarà l’assistència amb un sistema automàtic basat en l’ús de codis QR, que es penjarà a la 
porta d’entrada de cada aula i espai de treball i a algunes taules a dins de l’aula per tal d’evitar 
aglomeracions a l’entrada. 
 

 Ventilació 
Està previst que es realitzin ventilacions entre 10 i 20 minuts cada cop que hi hagi presència de 
persona/es dins d’un aula 
 

 Si l’aula/espai disposa de 2 portes, cal obrir les dues 
 Us del gel hidroalcohòlic 
 Recomanació que l’estudiant ocupi el mateix seient, sempre que sigui possible 

 
 Ús d’espais exteriors: Complint les mesures de seguretats establertes i recomanar grups com a màxim 

de 50 persones. Aquesta mesura afecta també a l’ús del pavelló 
 

 

MÀSTER 
Màster de Formació del Professorat 
Al primer quadrimestre es realitzarà la docència virtual tant de les assignatures comunes com les d’especialitat. 
Al segon quadrimestre es realitzarà la docència virtual als grups de magistral i es prioritzarà la presencialitat als 
grups de seminari de les assignatures d’especialitat. 
 
Màster de Tecnologia Educativa: 
És virtual i es realitzarà amb normalitat 
 
Màster de Psicologia General Sanitària 
Es realitzarà la docència presencial, respectant les mesures de seguretat establertes (1’5 metre de distància 
interpersonal i mascareta). 
 

 

PRÀCTIQUES EXTERNES 
L’estudiantat desenvoluparà de manera habitual, presencialment als corresponents centres de pràctiques, amb 
les mesures de seguretat establertes. 
 
TREBALL FI D’ESTUDIS (Grau i Màster) 
L’estudiantat desenvoluparà el seu treball de la manera habitual. 
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ACOMPANYAMENT DELS ESTUDIANTS 
La Facultat té previst realitzar una Jornada d’Acollida a cada Campus per als estudiants de primer curs. Aquestes 
es realitzaran virtualment, mitjançant Teams. 
 
Les dates en que estan previstes, són les següents: 
- Campus Sescelades i Seu Baix Penedes: 25 de setembre 
- Campus Terres de l’Ebre: 22 de setembre 
 
La Jornada del Campus Sescelades es dividirà en dues parts: genèrica i per titulacions  
 
També s’enviarà correus electrònics informatius a l’estudiantat amb la planificació prevista. 
 
Pel que fa a les tutories, i seguint amb el pla del curs passat, als estudiants de primer se’ls assignarà un tutor o 
tutora que serà un professor o professora d’una assignatura obligatòria de la seva titulació per a que desenvolupi 
aquesta tasca. Està previst també organitzar sessions formatives als tutors on es reforçarà les eines per a guiar 
als estudiants en aquest curs extraordinari. 
 

 

ALTRES 
 

- Es crearà un apartat específic a la web de la FCEP per a publicar informació sobre el COVID-19 i el seu 
impacte en el funcionament de la Facultat. 
 

- Creació de la figura de referent COVID-19 a la FCEP i correu electrònic específic. 
 

- Comunicació al professorat en sessions virtual 
 

- Formació específica a professorat i estudiants (webminars) 
 

- Les propostes de planificació docent pel curs 20-21 han estat comunicades al professorat dels tres 
campus a través de reunions virtual, dos a l’acabament del curs 19-20 i una per l’inici de curs 20-21. 
 

 


