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PLA DE CONTINGÈNCIA PER A LA DOCÈNCIA EN LÍNIA 
CURS 2020-21 

 
Vista la Resolució de la Rectora de la URV de data de 30 de juny de 2020 relativa a les activitats de docència als 
centres i instal·lacions de la URV i de la Fundació URV previstes per al curs 2020-21. 
 
Es presenta aquesta proposta de Pla de Contingència per a la docència en línia a la Junta de Facultat de 29 de 
juliol de 2020, per tal que posteriorment sigui validada per la Comissió delegada de Política Acadèmica i Docència 
de la URV. 
 
Organització 
 
GRAUS i MÀSTERS 
 
1) Com es farà? 

a) Indicació a la guia docent de totes les assignatures que els canvis provocats per emergència 
sanitària seran informats al Campus Virtual. 
 
b) Establir criteris generals per adaptar les parts de les assignatures que no ho estiguin amb 
recomanacions al professorat de consultar els recursos disponibles al Campus Virtual (manuals, 
webminaris, etc) de part del Servei de Recursos Educatius per a virtualitzar la docència. 
 
c) En el cas de confinament total, les classes es realitzaran 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.  
 
d) En cas de confinaments territorials i/o als diferents campus que impedeixin a alguns estudiants 
assistir a les classes presencials, es recomanarà al professorat que imparteixi la seva sessió 
presencial per mitjans telemàtics de manera simultània. Es respectarà la franja horària assignada. La 
seva concreció es recollirà a l’espai del Campus virtual de l’assignatura.  
 
e) Per a les activitats de seminari i/o laboratori, si es poden impartir de forma virtual, es procediria 
de la mateixa forma. En cas contrari, cada titulació establirà les mesures per tal de garantir a 
l’estudiantat l’assoliment de les competències vinculades a aquestes activitats.  
 
 

2) Quan de temps trigarà en implantar-se:  
El més aviat possible, tenint en compte que la major part del professorat ja ha viscut la virtualització 
de la docència a l’anterior confinament. 
 

3) Comunicació: 
A través del correu electrònic institucional als col·lectius afectats, així com la web de la Facultat i les 
seves xarxes socials.  
 

4) Pràctiques Externes: 
Es promourà que els estudiants continuïn la seva tasca de manera virtual el màxim d’hores possibles 
i es farà seguiment per part dels tutors o les tutores. 
 
 

5) TFG/TFM: 
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Es promourà els canvis necessaris per garantir que l’estudiant pugui presentar els seus treballs en 
els terminis establerts a les convocatòries d’avaluació; això implicaria seguiment virtual per parts 
dels tutors i les tutores.  

 
Avaluació 
 
Virtual: 

L’avaluació es farà de manera virtual seguint les indicacions de l’últim semestre del curs 2019-20, 
mantenint el calendari i les condicions previstes a les guies docents. 
 

 
Atenció als estudiants: PAT 
 
1) Jornades d’Acollida 

 
a) Campus Sescelades: Jornades virtuals, per a l’alumnat de primer, dividides en dues sessions 
(genèrica i per titulacions:Psicologia, Educació Social i Pedagogia; Educació Primària, Infantil i Doble 
titulació) 
b) Campus Terres de l’Ebre i Seu Baix Penedès: centralitzades per campus. 

 
2) Pla d’Acció Tutorial: 

a) Adaptació de la formació als tutors i tutores de com portar a terme el seguiment de l’estudiantat 
tutoritzat de manera virtual (tutories virtuals, pla d’acompanyament, etc). 
b) Adaptació dels recursos disponibles. 
c) En cas de detecció d’estudiants absents per motiu de la COVID s’establirà un contacte amb el 
tutor o tutora per tal que porti a terme un pla d'acompanyament. 

 
 
 


