
  
 
 

Indicacions per la docència del curs 2020-2021 
 
En aquest document, ens adrecem al col·lectiu d’estudiants per a explicar la planificació docent i metodològica del  
curs 2020-2021. La planificació s’ha realitzat maximitzant la presencialitat sempre que ha estat possible i respectant 
les mesures de distanciament i directrius de les autoritats competents. El document explica la planificació de la 
docència del grau per a tots els trimestres de manera general. Els tutors/es i el professorat detallaran adequadament 
la planificació i metodologia docent a cada assignatura.  
 
Tenint en compte les directrius  de les autoritats sanitàries per assegurar la salut i seguretat dels estudiants i professors 
l’escenari en el que treballem per tot el curs 2020-21 és, tal i com us van informar, un model mixt i híbrid de docència, 
una combinació de classes virtuals a través de la plataforma zoom i classes presencials al Tecnocampus. En aquest 
model es prioritza la presencialitat dels laboratoris i parts pràctiques de les assignatures, on normalment la 
presencialitat és un factor rellevant per l’assoliment dels objectius de l’assignatura. 
 
En tot moment, estarem pendents de les directives de les autoritats i de la tornada a la normalitat, intentant la màxima 
presencialitat que ens permetin les circumstàncies. 
 
Seguint aquest nou model mixt i híbrid descrit en el pla de contingència del Tecnocampus s’han organitzat els horaris 
tenint en compte tres modalitats de docència: 
 

1. Modalitat presencial.  Destinada a les franges docents en què l’aula té la capacitat suficient per admetre tot 

el grup classe. La ràtio d’ocupació de les aules és d’un 40% de la capacitat real segons la distància interpersonal 

marcada per les autoritats sanitàries. 

2. Modalitat no presencial:  destinada a les franges docents que es desenvoluparan de forma virtual a través de 

la plataforma zoom. 

3. Modalitat híbrida: destinada a les franges docents en les que l’aula no té la capacitat suficient per a complir 

la ràtio del 40%. En el cas de les sessions de teoria l’aula disposa d’un sistema d’streaming.  

Aquestes modalitats s’adapten depenent de l’activitat formativa de la següent manera: 

 

PER LES CLASSES DE TEORIA: 

 Modalitat presencial pels grups de teoria amb disponibilitat i capacitat suficient d’aula. 

– Espais: en els horaris, apareix l’aula on es fa la classe i la franja està marcada amb un asterisc. 

– Assistència dels alumnes: es demana l’assistència presencial de tots els estudiants a la franja docent i aula 
especificada.  

– Metodologia docent: l’estudiant assisteix a l’explicació del professor/a i segueix les indicacions del mateix 
 

 Modalitat híbrida pels grups de teoria amb disponibilitat d’aula amb capacitat reduïda per a complir la ràtio del 

40% d’aula. L’aula disposa de sistema de videoconferència per streaming.  

– Espais: en els horaris, apareix l’aula on es fa la classe i la franja està marcada amb un asterisc.  
– Assistència dels alumnes:  Tots els estudiants han de seguir la classe en aquella franja horària. Alguns ho faran 

presencialment a l’aula i d’altres seguiran la classe via streaming des de casa. Es divideix el grup classe en varis 
subgrups i l’assistència presencial a la l’aula és rotatòria.  Per torns, a cada sessió hi participa de forma 
presencial un subgrup.  Els alumnes que no assisteixin presencialment han de seguir la sessió per streaming a 
través de la plataforma zoom des de casa. Es donaran indicacions més precises dels grups de classe i dels torns 
d’assistència presencial de cada grup. 

– Metodologia docent: de forma rotatòria, cada subgrup d’estudiants assisteix a l’explicació demostració del 
professor/a i els altres subgrups segueixen la sessió via streaming des de casa. 

 

 

 

 



  
 Modalitat virtual per els altres grups teoria, a través de zoom. 

– Espais: no hi ha aula reservada. La classe es realitza de manera virtual a través de la plataforma zoom i 
l’estudiant es connecta des de casa. 

– Assistència alumnes: es demana que tots els estudiants es connectin síncronament (és a dir, en l’hora 
especificada) a la franja docent de la sessió de classe. 

– Metodologia docent: el professor realitza la classe i els exercicis i activitats pràctiques que s’escaiguin en 
modalitat virtual. La sessió és síncrona i per tant, tots els estudiants han d’estar connectats en aquella franja i 
seguint les indicacions del professor. 

 

En els horaris de cada curs, les franges docents que es poden planificar amb modalitat presencial o híbrida s’han marcat 

amb un asterisc (*). 

 

PELS SEMINARIS I LES PRÀCTIQUES:  

Les pràctiques s’han concentrat en un, dos o tres dies i s’ha minimitzat barrejar franges de teoria amb franges de 
pràctiques per reduir al màxim el desplaçament dels estudiants.  
 
Pels seminaris i pràctiques es mantenen les tres modalitats de docència: presencial, virtual i híbrida que s’adaptaran 
a cada assignatura segons necessitats d’equipaments i espais. 
 
A cada assignatura el professor/a explicarà en detall l’aplicació de la modalitat a les sessions de pràctiques/seminaris 
i teoria. Tanmateix, totes aquestes indicacions tant de la part de teoria com de la part de pràctiques s’explicaran també 
en les sessions de benvinguda de cada curs, realitzades per part del/de la tutor/a i coordinador/a de cada grau.  
 
Des de l’equip de direcció de l’ESUPT treballem per a que tots els trimestres es desenvolupin amb tota la normalitat 
que sigui possible i garantint al màxim la rigorositat acadèmica i l’assoliment de competències i aprenentatges per part 
dels estudiants.  
 
 


