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Estructura de la sessió
1. Informacions.
2. Torn de dubtes i preguntes
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Informacions
Per què la convocatòria? Per dates

Equador del confinament
Amb avaluació continuada
ja avançada
Amb situació d’impartició de
docència ja adaptada
A l’espera dels exàmens finals
Amb notícies diverses sobre
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el curs vinent

Informacions
Per què la convocatòria? Per estat anímic de tots
"baaahhhh amb Meet ho podem fer tot“

"mira, no es perfecte, però almenys tenim
la sort de poder anar fent la nostra feina...

"calla, si que podem fer alguna cosa, i sembla que això va
per llarg“
"això no hi ha qui ho tiri endavant, morirem tots“
"osti, osti, això va en serio“
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Informacions
Per què la convocatòria: Per comunicació directa amb el claustre

Tot i estar en contacte amb caps estudis, haver fet una Comissió Permanent, ...
ens falten els passadissos, els bars, els camins dels campus, i la informació no flueix
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de la mateixa manera.

Informacions
Agraïments:

Se us està demanant que feu un esforç extraordinari, i esteu responent d’una
manera extraordinària.
Com Escola podem tots estar molt satisfets de la feina feta.
Us he d’animar a seguir així.
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Informacions
Dades objectives (adaptació)
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Informacions
Dades objectives (adaptació)
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Informacions
Dades objectives (preocupacions de l’estudiantat i PDI)
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Informacions
Dades objectives (preocupacions de l’estudiantat i PDI)
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Informacions
Dades objectives (preocupacions de l’estudiantat i PDI)
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Informacions
Dades objectives (preocupacions de l’estudiantat i PDI)
Resum:
• Molta més feina
• Preocupació per l’avaluació? (criteris, resultats,...)
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Informacions
Què ens espera per davant?
• Acabar docència fins al 27 de maig
•
•

Recordeu calendari acadèmic és el mateix
Es normal i comprensible que hi hagi algun ajust en el temari

• Acabar avaluació continuada fins al 27 de maig
•
•
•

Molts feu controls online i manteniu % avaluació
Penseu també en la possibilitat de tasques asíncrones
Informeu (tranquil·litzeu) l’estudiant sobre l’adaptació dels exàmens

• Fer exàmens finals on-line
PREPARACIO AULA VIRTUAL D’EXAMEN FINAL
• Seminaris, reavaluacions, TFG/TFM
•

Tot online (previsiblement)

• Curs vinent
•

La normalitat és ser una escola presencial, però cal estar preparats.
13

14

Informacions
Com volem facilitar-vos la feina...
(Recursos online )
• Document Addenda Docent

DIRECTRIUS GENERALS PER A LA ADAPTACIÓ DE LES GUIES DOCENTS PER ADEQUAR LES
ACTIVITATS DOCENTS A LES MESURES EXTRAORDINÀRIES DERIVADES DE LA SUSPENSIÓ DELS
ENSENYAMENTS PRESENCIALS
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària provocada per COVID-19, ordena la suspensió de l’activitat
educativa actual a tots els nivells acadèmics, inclosa la l’ensenyament universitari i estableix
que durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives mitjançant
modalitats a distància i “en línia”, sempre que sigui possible.
El Consell de Govern d’1 d’abril 2020, mitjançant l’Acord núm. CG/2020/02/05, ha ratificat la
instrucció del rector sobre mesures necessàries per tal de garantir la docència no presencial
que, juntament amb la Resolució del rector núm. 533/2020, de 12 de març, configuren el marc
d’actuació per a què els centres docents puguin planificar la totalitat de les activitats
acadèmiques, adaptant-se a les seves pròpies característiques.
Així mateix, el comunicat del Rector de 3 de abril de 2020 estableix en el seu punt 1 que "cessa
la docència presencial corresponent al 2n quadrimestre 2019-2020, amb efectes del 13 de març
i fins a la finalització del període lectiu. Tota l’activitat docent restant es durà a terme de forma
no presencial".
En aquests context és fonamental adaptar les guies docents a l’ensenyament no presencial,
elaborant les corresponents addendes i d’acord amb les següents directrius generals:
 Correspon als responsables de les assignatures en coordinació amb els responsables de les
titulacions elaborar un document amb els canvis proposats respecte al que s’estableix a les
guies docents publicades actualment pel curs 2019-20.


Aquest document constituirà una addenda de les actuals guies, sense que calgui reobrir-les
ni modificar-les. A l’addenda es recolliran les modificacions que fan referència als apartats
corresponents als continguts, a la planificació de les activitats docents i al sistema de
qualificació, incloent la metodologia d’avaluació.



El mètode de qualificació de cadascuna de les assignatures s’ha de definir, d’acord amb la
NAGRAMA, de manera que els resultats de tots els actes d’avaluació es prenguin en
consideració en la qualificació final, que es guardi una certa proporcionalitat amb els
crèdits assignats a les activitats acadèmiques avaluables i que el resultat de cap acte
d’avaluació no pugui determinar per si sol la superació de l’assignatura.



Les addendes a les guies docents hauran de comptar amb el vistiplau del director/directora
o degà/degana del centre docent. Les seves previsions entraran en vigor en el moment
d’obtenir aquest vist i plau, sense perjudici de la posterior ratificació, si escau, per l’òrgan
col·legiat corresponent en sessió ordinària, i amb independència de les modificacions que
es puguin introduir en el seu procés d’aprovació.



Les addendes de les guies docents s’han de donar a conèixer als estudiants amb suficient
antelació, i en tot cas abans del 30 d’abril, i estaran disponibles a la plataforma ATENEA
per a la seva consulta.

15

Addenda a la guia docent. Quadrimestre de primavera 2019-20.
En el quadrimestre de primavera 2019-20, seguint la instrucció del rector de 14
de març de 2020 i el comunicat emès el 3 d'abril de 2020 que requereix fer tota
la docència en format no presencial, es notifiquen els canvis següents respecte
la versió pública de la guia docent de l'assignatura:
Canvis en el mètode d'avaluació: No hi ha canvis (més enllà dels obvis per
passar de docència presencial a no presencial)
Canvis en els continguts, activitats i metodologia docent: no hi ha canvis
(més enllà dels obvis per passar de docència presencial a no presencial)
Més detalls sobre el procés d’adaptació de l’assignatura: cadaassignaturaopcionalment.pdf
En compliment del RGPD podeu consultar la informació al respecte en el següent enllaç
https://telecos.upc.edu/ca/taula-rgpd
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Recordatori: Disclaimer a transparències de sessions online
Amb motiu de la suspensió temporal de l'activitat docent presencial a la UPC, us
informem de les condicions d'ús de l'aplicació de videoconferència que farem servir a
continuació:
En cas de gravació
a) La sessió es gravarà per, posteriorment, facilitar-ne el contingut a l'estudiantat.
b) Garantim que, excepte autorització expressa posterior, els enregistraments
únicament s'utilitzaran a l'aula assignada al curs i durant el període assignat a
aquest curs.
En qualsevol sessió online (amb i sense gravació)
c) Recomanem als assistents que desactivin i inhabilitin la càmera del seu dispositiu si
no volen que la resta de participants els vegin, i en qualsevol que minimitzin el rang
de visió de la càmera.
d) Queda prohibida la captació o enregistrament de la sessió, així com la seva
reproducció o difusió (per exemple, en xarxes socials o serveis dedicats a compartir
anotacions), en tot o en part, sigui quin sigui el mitjà o dispositiu utilitzat. Qualsevol
actuació indeguda és una vulneració de la normativa vigent, i pot comportar
responsabilitats legals.
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Recordatori: Anunci condicions d’examen (1 setmana antelació)

El proper XX de XX farem el control parcial de l’assignatura XX
Per poder realitzar el control caldrà que disposeu de:
- Connexió a Atenea
- Sessió de Google Meet des del Mòbil on es vegi el vostre lloc
de resolució de l’examen
- XXX
L’examen consistirà en una bateria de XX preguntes aleatòries d’un total de XXX, amb variacions numèriques.
La duració de l’examen és de 60 minuts. L’examen consisteix en contestar tantes preguntes com es pugui de les 50 que us
apareixeran, entenent que aquestes són més de les que s’espera que respongueu com a molt. Es valorarà ...
La franja horària del control és de 10h a 12h.
De 10 a 10.30 ens anirem connectant i comprovant que tot funciona correctament
De 10:30 a 11.30 estarà disponible a Atenea el qüestionari de preguntes
De 11.30 a 12 haureu d’escanejar/fotografiar els fulls de resolució i pujar-los a Atenea
En cas de pèrdua de connexió o incidència trucar a 934016XXX (telèfon UPC redireccionat) i enviar correu electrònic
explicant la incidència.
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Recordatori: CAL SEGUIR LES INSTRUCCIONS DEL RESUM EXECUTIU
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Compte!! Si ho heu posat

Torn de dubtes i preguntes
Dubtes i preguntes:
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