
 
 
 
 

ANNEX DOCUMENT ORGANITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA ESCSET‐ 

CURS 2020‐21 

 

1. Assignació de subgrups interns de docència 

Les  sessions de  classe durant  el  curs 2020‐21  s’impartiran de manera que  cada  grup  classe 

d’una  assignatura1,  el  qual  està  format  per  tots  els  estudiants matriculats  a  la mateixa,  es 

dividirà internament en dos subgrups:  Grup 1 (G1) i Grup 2 (G2). 

A principi de cada trimestre, els coordinadors de cada titulació comunicaran al professorat de 

cada grau corresponent, quins estudiants s’assignen en cada curs i grau al Grup 1 (G1) i al Grup 

2 (G2).  

Els grups s’assignaran seguint els següents criteris per a cada curs, grau i trimestre: 

1.1. El  coordinador  disposarà  de  les  llistes  d’estudiants matriculats  en  el  corresponent 

curs, grau i trimestre. 

1.2. Per a cada curs, grau  i trimestre, es farà una primera assignació d’estudiants en dos 

grups  homogenis,  quant  a  nombre  d’estudiants,  separats  i  ordenats  per  ordre 

alfabètic.  En  aquesta  primera  divisió,  s’exclouran  els  estudiants  repetidors  i  els 

estudiants d’ERASMUS.  

1.3. Per als estudiants repetidors i ERASMUS i aquells que per alguna circumstància només 

tinguin  alguna  assignatura  pendent  de  cursar  en  el  curs  en  qüestió,  es  farà  una 

preassignació de grup per part del coordinador corresponent.   

1.4. L’assignació d’estudiants als dos grups es passarà al professorat corresponent, com a 

molt tard, el dia 25 de setembre, ja que les classes comencen el dia 28 de setembre.   

 

2. Sol∙licituds de canvis de grups interns 

 

2.1. L’assignació  d’estudiants  a  cada  subgrup  de  classe  serà  prescriptiva  i  només 

s’acceptaran canvis de grup en casos en que es consideri que existeixen causes que ho 

justifiquin i que siguin excepcionals per algun motiu. 

2.2. ES PODRÀ PLANTEJAR CANVIS DE GRUP: 
o En el cas d’estudiants repetidors i ERASMUS i aquells que per alguna circumstància 

només  tinguin  alguna  assignatura  pendent  de  cursar  en  el  curs  en  qüestió.  En 

aquests casos, l’estudiant haurà de parlar amb el/s professor/s de les assignatures 

afectades  i  s’acceptarà  que  cada  estudiant  vagi  al  grup  que  li  resulti més  fàcil 

poder adaptar‐se al seguiment de la docència. 

o En  casos  en  que hi hagi  causes  justificades  vinculades  a desplaçaments de  llarg 

recorregut. 

o Altres casos molt excepcionals i sempre que estiguin justificats. 

2.3. NO ES PODRAN PLANTEJAR CANVIS DE GRUP: 
o Per motius laborals  

                                                            
1 A excepció dels idiomes i de les assignatures optatives 



 
 
 
 

o Per convivència amb altres estudiants 

o Per anar amb estudiants coneguts i/o amics de classe 

2.4. La  data màxima  per  demanar  canvis  de  grup  serà  l’últim  dia  hàbil  de  la  primera 

setmana de classe del trimestre corresponent. 

 

3. Sol∙licitud de docència ON LINE 

El  document  d’Organització  de  la  docència  20‐21  és  el  document marc  per  organitzar  els 

horaris de tots els cursos de tots els graus de l’ESCSET. Els horaris estan publicats a la web i són 

prescriptius.  Només  s’acceptaran  canvis  en  els  horaris  en  el  sentit  de  passar  de  docència 

presencial a docència on  line  (això aplica només als grups  i cursos que tenen planificada una 

part de  la docència de  forma presencial) en casos en que es consideri que existeixen causes 

que ho justifiquin i que siguin excepcionals. 

3.1. ES PODRÀ PLANTEJAR CANVIS DE DOCÈNCIA PRESENCIAL A ON LINE: 
o En  cas  d’estar  afectat  directa  o  indirectament  per  la  pandèmia  COVID‐19.  En 

aquests casos només s’acceptarà fer seguiment on  line el temps específic segons 

prescripció mèdica. Passat  aquest  temps,  l’estudiant haurà de  continuar  amb  el 

seguiment presencial.  

o En  casos  en  que hi hagi  causes  justificades  vinculades  a desplaçaments de  llarg 

recorregut 

o Altres casos molt excepcionals i sempre que estiguin justificats 

3.2. NO ES PODRÀ PLANTEJAR CANVIS DOCÈNCIA PRESENCIAL A ON LINE: 
o Per motius laborals 

 

4. Documentació per sol∙licitar canvis de grup interns i canvis a docència on line 

 

4.1. Per  sol∙licitar un canvi de grup o un canvi a docència on  line, caldrà demanar‐ho al 

corresponent  coordinador  de  titulació  via  correu  electrònic  adjuntant  la  següent 

documentació: 

o Sol∙licitud de canvis de grups  interns/docència on  line  (adjunt  teniu  la plantilla a 

omplir) degudament omplerta i signada. 

o Documentació  acreditativa  que  justifiqui  les  causes  per  les  quals  es  sol∙licita  el 

canvi. 

4.2. Totes les sol∙licituds s’estudiaran per part d’una comissió formada pels membres de la 

junta de direcció que analitzarà les peticions i emetrà una resposta durant la segona 

setmana de classe del trimestre. 

 

 

https://www.tecnocampus.cat/ca/horaris#escset

