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PROCEDIMENTS i 

MESURES 

per a l’activitat acadèmica del curs 2020-2021 

(període excepcional) davant la situació de crisi 

sanitària a causa de la covid-19 
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1. Mesures d'adaptació al Període d’excepcionalitat. Curs 2020-

2021   

 

Acord del CIC en què s'estableix període d’excepcionalitat al Sistema Universitari 

de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia ocasionada per la COVID-19. 

Atès que la situació excepcional pot allargar-se per un temps indeterminat, que el 

període de tornada a la normalitat en l’àmbit educatiu es preveu que es portarà a 

terme de forma esglaonada, fent, per tant, molt difícil assegurar quan es podrà 

tornar a una situació d’estabilitat de l'activitat acadèmica universitària. 

Atès que aquesta falta de concreció pot dificultar molt la planificació docent de 

totes les universitats per als propers mesos. La Comissió de Programació i 

Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya, en la seva 

sessió del dia 15 de maig de 2020, proposa prendre el següent ACORD: 

Determinar el període comprès entre l'1 de juny i el 31 de desembre del 2020, 

independentment de la situació de l'estat d’alarma declarada pel Govern de l'Estat, 

com a “període excepcional” per al Sistema Universitari de Catalunya. 

 

Durant el període excepcional els programes de grau: 

a) Mantindran la seva modalitat d’impartició docent determinada, si bé les 

universitats podran organitzar entorns virtuals en cada programa per tal 

d’assegurar que els estudiants obtinguin els resultats d’aprenentatge esperats 

mitjançant una altra modalitat en cas que no es pogués impartir la docència tal i 

com estableixen les memòries verificades. 

b) Les universitats podran introduir canvis en els elements dels programes 

formatius que s'hagin de veure alterats: activitats presencials en grups grans, 

pràctiques externes, mobilitat, etc. 

c) Les universitats podran anunciar i difondre públicament la possibilitat 

d’organitzar els entorns virtuals necessaris en cada programa, però no difondre un 

canvi de modalitat del programa sense haver estat aprovat prèviament. 

d) Se sol·licitarà a AQU Catalunya la modificació dels protocols oportuns a aplicar 

en les acreditacions de titulacions durant aquest període; tot assegurant la qualitat 

dels estudis implicats, i al mateix temps, tenint present les característiques 

d’aquest període excepcional. 

El període excepcional podrà ser revisat i modificat, si escau, per acord de la Junta 

del Consell Interuniversitari de Catalunya. 
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Eixos docència EUSES URV curs 2020-2021: 

- Presencialitat: representa un tret diferencial perquè la nostra proposta docent 

està dissenyada per tal que estudiantat i professorat en treguin el màxim profit a 

partir de la interactivitat, el treball cooperatiu i la construcció de coneixement 

compartit. 

- Previsibilitat: definició del marc en el qual es desenvoluparà el curs 2020-2021. 

És fonamental comunicar seguretat i estabilitat en la proposta docent del curs 

vinent. 

- Flexibilitat: en l'organització de la docència dels graus i màsters per part dels 

centres. 

- Proximitat: major atenció en grups reduïts de tutories. L'increment parcial o 

total de la virtualització dels nostres graus i màsters no ha de suposar la pèrdua de 

la proximitat amb el nostre estudiantat. 

- Metodologies docents centrades en l'estudiant. 

- Rigor i exigència en l'assoliment dels resultats d'aprenentatge i competències. 

- Comprensió i avaluació ajustada al context d'excepcionalitat pel que fa a les 

condicions en què estudiantat i professorat han de realitzar la seva feina. 

 

Adaptació d'espais, infraestructures i organització docent: 

- Els horaris hauran de permetre entrades i sortides esglaonades de 

l'alumnat. 

- S’ha d’evitar la rotació de l'alumnat durant el matí i durant la tarda, per 

garantir una higienització per canvi de grup un cop al dia. 

- Aforament de l'edifici s'ha de determinar i és també limitant. 

- Caldrà saber qui ha estat a cada aula. 

- La capacitat de les aules es pot veure reduïda en funció dels escenaris que 

s’indiquen més endavant. 

- Algunes aules es poden equipar amb eines per realitzar les classes per 

streaming (imatge i so). 

- S’ha elaborat i publicat a la web de l’EUSES un pla de contingència per 

EUSES Terres de l’Ebre seguint les instruccions i recomanacions del Pla 

Sectorial d’Universitats del Consell Interuniversitari de Catalunya aprovat 

pel Comitè Tècnic del pla PROCICAT en data 29 de juny de 2020, que 

s’explicarà al setembre als estudiants i el PDI. Al setembre s’actualitzarà, si 

s’escau, en funció dels escenaris i de les indicacions de les autoritats 

sanitàries i universitàries. 
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1.1. Escenaris previstos 

La proposta de programació dels horaris i del disseny de les assignatures ha de 

poder contemplar els següents quatre escenaris: 

I. Docència presencial sense cap mena de restriccions (Escenari Presencial). 

II. Docència combinada entre presencial i virtual. (Escenari +presencial que virtual). 

III. Docència combinada entre presencial i virtual. (Escenari +virtual que presencial). 

IV. Docència virtual completa. 

 

Es poden descriure aquests escenaris de forma esquemàtica de la següent manera: 

 

   Escenari Presencial: No hi ha cap limitació per ningú per accedir a la Universitat 

i es pot disposar de les capacitats que teníem a l’inici de curs 19-20. 

   Escenari +presencial que virtual: En general la majoria de professors i 

estudiants no tenen problemes per anar a la Universitat però hi ha restriccions 

d’accés a les aules. Aquestes restriccions permeten un ús del 50% de les aules. 

   Escenari +virtual que presencial: Hi ha un cert nombre d’estudiants i professors 

que no poden accedir amb normalitat a la universitat. Les restriccions d’ús de les 

aules només permeten entre un 15-25% d’aforament màxim. 

  Escenari confinament: La majoria d’estudiants i professors no poden anar amb 

normalitat a la universitat i hi ha una restricció per sota del 20% de les capacitats 

de les aules. 

A nivell de programació docent podem preveure l’escenari II i III. 

 

1.2. Bases generals per l’organització de les assignatures del curs 20-21 

A continuació s’indiquen els aspectes que s’han tingut en compte per a la 

planificació horària i d’activitats que s’elabora per cada un dels graus (treballant 

sobre l’escenari II i III, presencial i virtual): 

- Docència combinada entre presencial i virtual (sincrònica). 

- Hi ha un cert nombre d’estudiants i professors que no poden accedir amb 

normalitat a la universitat. Les restriccions d’ús de les aules només 

permeten entre un 15-25% d’aforament màxim. La distància física 

interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general. L’aforament ve 

donat per l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona. La 

distància no pot ser inferior a 1 metre entre persones sense contacte 

habitual a espais tancats, excepte en les pràctiques que així ho requereixin. 
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- Entre el 25 i 50% de presencialitat a la majoria d’assignatures. Això suposa 

que de cada 4 classes 1 o 2 són presencials. 

- Es recomana no modificar els horaris que tenim establerts i, per tant, 

adaptar la presencialitat (i la virtualitat) respectant l’aforament i les 

restriccions indicades. 

- S’ha de preveure que sigui fàcil passar als 4 possibles estadis en cas de 

problemes sanitaris. Que el salt de docència presencial a no presencial sigui 

simple. 

- No es pot improvisar el curs 20-21 el canvi de modalitat. 

- Cal que hi hagi la mínima rotació entre aules dels estudiants. Quan es va a 

una aula preferiblement s’haurien de fer com a mínim 3 hores de classe a 

tot el grup. 

- Els estudiants no haurien de venir a EUSES cada dia. Preferiblement 

haurien de venir a classe com a molt tres o quatre dies a la setmana, sempre 

que sigui possible. 

- A més de la capacitat de les aules es pot donar la circumstància de limitar 

l’aforament de l’edifici. Hi ha dies en què diversos estudiants curs/grau no 

han de venir a EUSES. 

- S’haurà de tenir en compte la capacitat possible de les aules i si aquesta 

canviarà durant el curs. 

- Com a màxim un estudiant pot tenir 6 hores de classe en un dia. 

Preferiblement no ha d’anar a EUSES només per 1,5h. 

- Els horaris han de permetre entrades i sortides esglaonades de l'alumnat. 

- Els horaris s’han de planificar per grups d’estudiants amb tot un curs 

sencer. Les limitacions amb assignatures suspeses són casos particulars que 

cada estudiant ha d’arbitrar. 

- Les sessions presencials han de ser de qualitat tècnica. 

- Repartir la dedicació setmanal de l’estudiant. 

Condicions de les classes amb un escenari +virtual que presencial: 

 Grup Gran (GG) - Teoria: mantenir els horaris de classe, però es realitzaran 

amb un grup d’alumnes presencialment a l’aula (número determinat segons 

l’aforament de l’aula i l’edifici) i un altre grup virtualment i de forma 

sincrònica. Aquests grups hauran de rotar cada setmana per garantir que 

l’assistència d’aquella assignatura no suposi diferències a la presencialitat de 

cada grup. Per exemple: setmanes parelles uns grups i setmanes imparelles 

uns altres grups. 

 Grup petit (GP) - Pràctica: les classes de 30-35 estudiants que realitzin 

pràctiques a l’aula o a les instal·lacions esportives es podrien mantenir si 

l’aforament i les restriccions ho permeten. En el cas que no ho permetin es 

podria implementar el mateix funcionament que amb el GG.   
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A continuació es presenten els següents documents: 

- Proposta d’horaris de CAFE pel curs 2020-2021,  amb l’organització dels grups 

que assisteixen presencialment i virtualment de forma sincrònica. A continuació 

s’indiquen els aspectes més importants: 

 Els horaris s’han configurat perquè siguin flexibles i permetin una ràpida 

transició a un altre escenari durant el semestre.  

 A continuació s’indica el funcionament de les classes segons el tipus 

d’escenari i la tipologia de grup: grup gran (GG) i grup petit (GP). 

 Escenari I: es mantenen les classes amb normalitat amb la mateixa 

distribució de grups (GG i GP). 

 Escenari II: les classes de GG es realitzaran amb el 50% dels estudiants a 

l’aula i l’altre 50% de manera virtual sincrònica i els grups rotaran cada 

setmana. Les classes de GP es realitzaran en sessions dobles presencials i 

rotaran cada setmana amb l’altre grup que no ha realitzat classe. Excepte 

les classes d’esports que es realitzaran a les instal·lacions esportives en la 

majoria dels casos i per tant no requereixen d’adaptacions. 

 Escenari III:  les classes de GG es realitzaran amb el 20-30% dels 

estudiants a l’aula i l’altre 70-80% de manera virtual sincrònica i els grups 

rotaran cada setmana. Les classes de GP es realitzaran amb el 50% dels 

estudiants a l’aula i l’altre 50% de manera virtual sincrònica en sessions 

dobles i rotaran cada setmana amb l’altre grup. Excepte les classes 

d’esports que es realitzaran a les instal·lacions esportives en la majoria 

dels casos i per tant no requereixen d’adaptacions. A les assignatures de 

GP que es desenvolupen a les instal·lacions esportives, si la ràtio 

d’estudiants ha de ser menor, es pot plantejar en un grup de 30-35 

estudiants que hi hagi 15 a la pista i 15 a la graderia observant i 

participant.  

- Proposta de calendari acadèmic de CAFE pel curs 2020-2021 . A continuació 

s’indiquen els aspectes més importants: 

 Inici i final de les classes del primer semestre: 

21 de setembre de 2020 a 5 de febrer de 2021: 2n, 3r i 4rt de CAFE (16 

setmanes) 

28 de setembre de 2020 a 5 de febrer de 2021: 1r de CAFE (15 setmanes) 

 Inici i final de les classes del segon semestre: 

8 de febrer de 2021 a 18 de juny de 2021: 1r, 2n, 3r i 4rt de CAFE (15 

setmanes) 
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 Setmanes que es podran utilitzar per recuperar classes pràctiques que no 

s’han desenvolupat durant les 10 setmanes de confinament del curs 2019-

2020: 

 14 a 18 de setembre de 2020  

 24 a 28 de maig de 2021 

 

- Proposta d’horaris de Fisioteràpia pel curs 2020-2021,  amb l’organització 

dels grups que assisteixen presencialment i virtualment de forma sincrònica. 

 Els horaris s’han configurat perquè siguin flexibles i permetin una ràpida 

transició a un altre escenari durant el semestre.  

 A continuació s’indica el funcionament de les classes segons el tipus 

d’escenari i la tipologia de grup: grup gran (GG), grup petit (GP). 

 Escenari I: es mantenen les classes amb normalitat amb la mateixa 

distribució de grups (GG i GP). 

 Escenari II: les classes de GG es realitzaran amb el 50% dels estudiants a 

l’aula i l’altre 50% de manera virtual sincrònica i els grups rotaran cada 

setmana. Les classes de GP es realitzaran en sessions presencials reduint 

l’horari lectiu al 50% afavorint el 100% de l’activitat pràctica a la totalitat 

del grup en cadascuna de les sessions pràctiques. Declinant el contingut 

teòric de forma virtual i facilitant el contingut de les classes teòriques a 

l’alumnat, i programant tutories virtuals. 

 Escenari III:  les classes de GG es realitzaran amb el 20-30% dels 

estudiants a l’aula i l’altre 70-80% de manera virtual sincrònica i els grups 

rotaran cada setmana. Les classes de GP es realitzaran amb el 50% dels 

estudiants a l’aula i l’altre 50% de manera virtual sincrònica en sessions 

dobles i rotaran cada setmana amb l’altre grup. Declinant el contingut 

teòric de forma virtual i facilitant el contingut de les classes teòriques a 

l’alumnat, i programant tutories virtuals. 

- Proposta de calendari acadèmic de Fisioteràpia pel curs 2020-2021. A 

continuació s’indiquen els aspectes més importants: 

 Inici i final de les classes del primer semestre: 

21 de setembre de 2020 a 5 de febrer de 2021: 2n i 3r de FISIOTERÀPIA 

(16 setmanes classes, 18-22 gener Avaluació contínua i 1-5 febrer Avaluació 

final) 

28 de setembre de 2020 a 5 de febrer de 2021: 1r de FISIOTERÀPIA (15 

setmanes classes, 18-22 gener Avaluació contínua i 1-5 febrer Avaluació final) 
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21 de setembre de 2020 a 29 de gener de 2021: 4t de FISIOTERÀPIA (15 

setmanes classes, 11-15 gener Avaluació contínua i 25-29 gener avaluació 

final) 

 Inici i final de les classes del segon semestre: 

8 de febrer de 2021 a 18 de juny de 2021: 1r, 2n i 3r de FISIOTERÀPIA (16 

setmanes classes, 31 de maig -4 juny Avaluació contínua i 14-18 juny 

Avaluació final) 

 Setmanes que es podran utilitzar per recuperar classes pràctiques que no 

s’han desenvolupat durant les 10 setmanes de confinament del curs 2019-

2020: 

 14 a 18 de setembre de 2020 

 24 a 28 de maig de 2021 
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