
 

 

ORGANITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA A L’ESCSET 

CURS 2020-21 

 
Benvolguts, benvolgudes, 
 
Ja teniu disponibles a la web els horaris del curs 2020-21.  
 
A continuació us detallem l’organització que s’ha previst per a la docència de l’ESCSET per al 
curs 2020-21 seguint les directrius del “Pla de contingència per a la docència del curs 2020-21 
del Tecnocampus”.  
 
1. Criteris generals establerts en el pla de contingència per a la docència del TCM 
 
 L’aula ha de tornar a ser l’espai de referència per a la docència 
 La capacitat de les aules serà del 40% de la seva capacitat 
 La major part de les aules disposaran de sistemes per a videoconferències per tal de 

facilitar sessions en streaming 
 En els horaris es manté la màxima presencialitat, sobretot per als estudiants de primer 

curs.  En cursos superiors, i especialment en els últims cursos, la presencialitat disminueix 
progressivament, però s’intenta garantir que hi hagi alguna sessió presencial al llarg del 
trimestre. 

 
2. Organització de la docència 

 
L’organització de la docència a l’ESCSET s’ha establert tenint en compte dos criteris: 
 
Criteri 1: Tipus de sessions 
 
El pla de contingència preveu que “Tots els estudiants hauran de mantenir al voltant de 7,5 
hores per crèdit en sessions síncrones amb el professorat”. La resta seran sessions asíncrones. 

 S’entén per sessions síncrones aquelles en que l’estudiant està en contacte directe 
amb el professorat a temps real.  

 S’entén per sessions asíncrones aquelles en que l’estudiant desenvolupa activitats 
plantejades pel professorat però que l’estudiant realitza sense contacte directe amb el 
professorat (mirar un vídeo; llegir articles/apunts; participar en un debat; realitzar 
exercicis; etc.). 

Està previst que hi hagin tres modalitats de sessions síncrones: 

o Presencials: tots els estudiants assignats a la sessió estan a classe. 
o Presencial + streaming:  la meitat dels estudiants assignats a la sessió estan a 

classe presencialment i l’altra meitat segueixen la classe en streaming via Zoom. 



 

 

o ZOOM: tots els estudiants segueixen la sessió virtualment amb una sessió on line 
via Zoom. 

Criteri 2: Tipus de grup 

Les sessions es podran fer en dos tipus de grups: 

 Grup sencer: correspondrà a tots els estudiants matriculats a una assignatura. 
S’identifica en els horaris com G1+G2. 

 Grup reduït: correspondrà a la meitat dels estudiants matriculats a una assignatura.  
S’identifica en els horaris com Grup 1 (G1) o Grup 2 (G2). 

A principi de cada trimestre es comunicarà quins estudiants s’assignen en cada curs i grau al 
Grup 1 (G1) i al Grup 2 (G2). Els grups hauran de tenir el mateix nombre d’estudiants 
aproximadament, essent el criteri d'assignació bàsicament l’ordre alfabètic. 

3. Horaris 
 
Als horaris hi trobareu per a totes les assignatures, les sessions que s’han de fer de forma 
síncrona (ja sigui presencials, presencials + streaming o en zoom) i distribuïdes per grups.  

 Quan es fan sessions amb tot el grup s’identifiquen com : grup sencer (G1+G2)  
 Quan es fan sessions amb grup reduït s’identifica el grup corresponent que fa la sessió 

síncrona (G1 o G2). 
  
CRITERIS QUE S’HAN TINGUT EN COMPTE 
  
-          Assignatures de 1r i 2n de tots els graus i dobles titulacions: funcionament setmanal 
rotatori (setmana senar i setmana parell) de manera que: 

 la primera sessió setmanal es fa sempre amb tot el grup (G1 +G2) en modalitat 
“Presencial + Streaming”, és a dir un grup està presencial a l’aula i l’altre en streaming i 
van rotant setmanalment. 

 l’altra sessió setmanal (en assignatures de 4/5 ECTS) o les altres dues sessions (en 
assignatures de 6 ECTS) es fan presencials amb grup reduït.  

  
-          Assignatures de 3r de graus i 3r i 4t de les dobles titulacions: funcionament setmanal 
rotatori (setmana senar i setmana parell) de manera que: 

 la primera sessió setmana es fa sempre amb tot el grup (G1 +G2) en modalitat 
“ZOOM” 

 l’altra sessió setmanal (en assignatures de 4/5 ECTS) o les altres dues sessions (en 
assignatures de 6 ECTS) es fan presencials amb grup reduït. 
 

-          Assignatures de 4t de grau i 5è de les dobles titulacions: funcionament setmanal 
rotatori (senar i parell) de manera que totes les sessions setmanals s’han programat en 
“ZOOM”. Hi ha l’opció de que el professor estableixi alguna sessió presencial al llarg del 
trimestre, si ho creu necessari.  
  



 

-          Assignatures optatives: s’han planificat íntegrament amb ZOOM. En aquest cas, cada 
professor decidirà si parteix o no els grups en alguna/es sessió/s. Hi ha l’opció de que el 
professor demani alguna sessió presencial al llarg del trimestre, si ho creu necessari.  
  
-          Les assignatures d’Idiomes són sempre presencials. 
  
 
Per tal de tenir informació detallada del funcionament de cada assignatura, l’estudiant 
disposarà de dues eines bàsiques: 

 el PLA DOCENT de l’assignatura (que estarà disponible a la web del Tecnocampus i a 
l’aula virtual en començar el curs) 

 un CRONOGRAMA detallat del funcionament de l’assignatura dia a dia on s’indicarà 
per a cada sessió: el tipus de sessió (síncrona o asíncrona) grup que ha d’assistir a cada 
sessió síncrona, continguts a treballar a la sessió, activitats a fer dintre i fora de l’aula, 
metodologia i recursos.  

 
Per tal de poder solucionar dubtes sobre l’organització de la docència hem previst dues 
franges horàries en les que us podreu connectar amb la direcció de l’ESCSET via ZOOM i que 
són les següents: 

 dilluns 7 de setembre de 10,00h a 11,00h  
 dijous 10 de setembre de 16,00h a 17,00h 

 
L’adreça ZOOM per contactar serà:  
 

https://tecnocampus-cat.zoom.us/j/2970935283?pwd=Y0ZYdGtCZENqaVJlSnNNdVFFYTVBZz09 

 

Salutacions, 

Equip de direcció de l’ESCSET 


