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1. Justificació

D’acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de 
l’emergència sanitària provocada pel Covid-19 i d’inici de l’etapa de la represa al 
territori de Catalunya, no és previsible que, com a mínim durant el primer trimestre 
del curs 2020-21, es pugui mantenir la planificació metodològica que implica la 
docència presencial, ja que el retorn implicarà mesures de distanciament social 
perllongades que impediran una docència presencial completa.

Aquest pla de contingència de TecnoCampus conté les mesures que afecten la 
planificació de la docència en aquest període. Pel que fa a les mesures de protecció, 
seguretat i prevenció, el TecnoCampus adoptarà les que es preveuen en el  
Pla sectorial d’Universitats del PROCICAT (Document aprovat pel Comitè Tècnic  
del Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents 
amb potencial alt risc en data 29 de juny de 2020:

Consulta el Pla sectorial d’universitats aquí. 

Aquest Pla sectorial preveu mesures a nivell general (distància física, ús de mascareta, 
priorització de videoconferències per evitar desplaçaments); de material i equips  
de protecció; per als edificis, espais, instal·lacions i equipaments; protocols de neteja  
i desinfecció; de caràcter sanitari i de prevenció; específiques en aules i laboratoris; 
en espais d’ús compartit (sales d’estudi, biblioteques, sales d’actes, menjadors i 
similars); als serveis higiènics; i en altres serveis (bars, restaurants, instal·lacions 
esportives, aparcaments, etcètera).
 
Pel que fa a la docència, el pla sectorial del PROCICAT indica que no es podran 
ocupar els aularis a la capacitat completa sinó, com a màxim, en un 40% (2,5 m2  
per estudiant). Això implica adoptar mesures de virtualització d’una part de la 
docència però, també, la programació d’activitats formatives presencials en grups 
reduïts, és a dir, un model híbrid entre classes presencials i online, i entre activitats 
síncrones i asíncrones entre professorat i estudiants. 

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Pla-sectorial-Universitats-1.pdf
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2. Planificació segons el perfil 
dels estudiants de TecnoCampus

Per tal de programar la docència en aquest model híbrid, cal tenir present el perfil 
dels estudiants del TecnoCampus:

Estudiants de grau de primer curs
Són estudiants que no tenen cap referent al TecnoCampus, majoritàriament  
no tenen experiència universitària prèvia i accediran a una universitat presencial  
en un entorn molt poc presencial. Per a aquests estudiants, s’establirà un pla 
d’acollida i acompanyament intensiu que fomenti, també, la relació amb els altres 
estudiants. Es procurarà que l’activitat presencial no sigui inferior al 75%.

Estudiants de grau d’altres cursos
Ja tenen experiència al TecnoCampus i poden tenir més activitat no presencial.  
Per a aquests estudiants es procurarà que la docència presencial sigui, com a mínim, 
d’un 25% en tots els cursos, en un escalat que afavoreixi la presencialitat en cursos 
inferiors. 

Estudiants de màster amb un alt component internacional: pot haver-hi mobilitat 
reduïda com a mínim fins al gener de 2021. En aquest cas, s’establiran mesures  
per tal que els estudiants internacionals puguin seguir la docència en modalitat  
no presencial i/o amb eines d’streaming. 
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3. Modalitats de docència

Tenint en compte que el model docent al TecnoCampus es basa en la presencialitat, 
les diferents modalitats que la institució ha d’adoptar han de garantir que, com a 
mínim, els estudiants mantinguin contacte amb el professor o professora 7,5 hores 
per cada crèdit, és a dir, com a mínim 7,5 hores síncrones entre professorat i alumnat.

Modalitat presencial
Els grups amb un nombre petit d’estudiants matriculats podran seguir la docència 
presencial si la capacitat de l’aula assignada així ho permet. 

Modalitat híbrida
Els grups mitjans o grans poden dividir-se en dos o tres subgrups i assistir a classes 
presencials per torns, i poden seguir les sessions en streaming aquells que no hi 
assiteixin presencialment (híbrida seqüencial).

Modalitat no presencial
Algunes assignatures es podran programar majoritàriament a distància, procurant, 
però, que algunes sessions –sobretot les inicials- siguin presencials, per garantir  
els aspectes d’acompanyament i relacionals entre companys. 
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4. Recomanacions per a tipus d’activitats formatives

Classes magistrals (grups grans)
Es recomana virtualitzar-les al màxim possible. Així mateix, els diversos grups grans 
d’una mateixa assignatura es poden fusionar en un sol grup virtualitzat. És possible 
programar algunes sessions en modalitat presencial, per torns d’estudiants, si convé,  
i també amb ús de programes d’streaming per retransmetre aquestes sessions a la 
resta d’estudiants.

En el cas que es convidin especialistes externs, es recomana que la sessió sigui virtual.

Seminaris i pràctiques
Es recomana mantenir-los en modalitat presencial, amb grups petits i d’acord amb  
la disponibilitat d’espai en aules, aules especialitzades o laboratoris. Es poden fer 
torns d’estudiants per assegurar que tots tinguin contacte físic en algun moment  
al llarg del trimestre.

En el cas de les pràctiques en l’àmbit de la salut, es prioritzarà el format presencial 
en les pràctiques dels estudiants de grau. Si finalment hi ha prou capacitat, 
s’incorporaran a les pràctiques els estudiants de màster oficial i títols propis. 

Tutories (TFG, TFM, pràctiques)
Es poden combinar les tutories presencials amb les no presencials. 
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5. Horaris i espais: físics i virtuals

Cada centre confeccionarà els horaris de les assignatures tal com és habitual i  
de forma coordinada amb els altres centres. Igualment, assignarà les aules a cada  
grup/assignatura tenint en compte la previsió de matrícula i la nova capacitat. 
El Comitè Acadèmic avaluarà la viabilitat de les propostes abans que es puguin 
considerar definitives.

En qualsevol cas, per a l’elaboració dels horaris i assignació d’aules, cal tenir  
en compte les següents recomanacions:

• Els centres poden partir de les aules que cada estudi té assignades habitualment, 
amb una ratio d’ocupació del 40% de la capacitat teòrica dels espais.

• Es prioritzaran les aules més grans per als grups de primer curs.
• Cal esglaornar les hores d’inici i fi de les classes presencials, per evitar 

concentracions en els espais de circulació.
• Cal comptar amb una franja lliure entre classe i classe per facilitar el desplaçament 

dels estudiants. 
• Cal vetllar perquè un mateix estudiant faci el mínim possible de desplaçaments.
• Dins dels mateixos estudis, es procurarà concentrar els mateixos grups en els 

mateixos dies i els mateixos espais, en la mesura que sigui possible, per facilitar  
la tasca de neteja intensiva que calgui fer, si s’escau.

6. Pla d’acció tutorial

S’intensificaran les accions d’acció tutorial que permetin assegurar el pla 
d’aprenentatge i acompanyament dels estudiants. Hi ha d’haver un pla d’acollida  
i acompanyament per als estudiants de nou accés, així com un sistema de tutories  
i mentories explícit i ajustat a les necessitats de tots els estudiants. 

Caldrà generar espais de socialitació necessaris per als estudiants, sobretot 
per als de nou accés. 
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7. Formació al professorat 

El professorat rebrà formació específica i guies metodològiques i tecnològiques  
per facilitar el disseny de les assignatures en aquest escenari. Concretament, s’oferirà 
formació i informació sobre models pedagògics, estratègies d’innovació, avaluació 
de l’assoliment dels aprenentatges i seguretat electrònica. Tant l’SQAI com el SIT 
reforçaran el suport tècnic i metodològic a tot el professorat. 

8. Adaptació dels plans docents

Els centres recolliran els canvis en els plans docents que proposi el professorat,  
que poden afectar tant les metodologies docents com les activitats formatives  
i els sistemes d’avaluació. En qualsevol cas, però, cal garantir als estudiants 
l’adquisició de les competències i els resultats d’aprenentatge previstos  
en la memòria de verificació.
 
En el cas de l’avaluació, s’aposta pels processos d’avaluació contínua ja que, entre 
d’altres, es considera que aquest tipus d’avaluació ajuda l’estudiant a fer un procés 
d’aprenentatge gradual, el reorienta i el guia en l’assoliment de competències.

Els canvis introduïts en les metodologies docents i en el sistema d’avaluació es 
realitzaran d’acord amb línies determinades per l’AQU (Agència per a la Qualitat  
del Sistema Universitari de Catalunya), per assegurar-ne la qualitat.

9. Informació als estudiants

Abans de la matrícula del curs 2020-2021, tots els estudiants disposaran dels plans 
d’aprenentatge de cadascuna de les assignatures, que inclouran informació sobre  
les metodologies docents i els sistemes d’avaluació. També es tindran en compte  
les necessitats educatives especials i les necessitats socials dels estudiants per pal·liar  
els efectes de la bretxa digital.
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10. Calendari

El calendari per al pròxim curs es mantindrà tal com està previst en totes  
les titulacions i cursos, tenint cura dels estudiants que accedeixen al sistema 
mitjançant la segona convocatòria de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU),  
per tal que puguin seguir el curs amb normalitat respecte els que hi van accedir  
en la convocatòria de juny.

11. Serveis universitaris

Els serveis  de Gestió Acadèmica, Punt d’Informació a l’Estudiant, Universitat-
Empresa, Relacions Internacionals i Vida Universitària inicien la represa progressiva 
de l’atenció presencial als estudiants a partir de setembre. 

Per adaptar-se a les circumstancies de cada cas, es combinarà l’atenció presencial 
amb cita prèvia i l’atenció a  distància virtual o telefònica.  

L’atenció presencial donarà prioritat als  tràmits urgents que no es puguin gestionar 
de manera virtual o telefònica   Es recorda que la majoria d’atencions es poden fer 
també de manera virtual.

La Biblioteca-CRAI obrirà al mes de setembre amb tots els serveis de préstec actius. 
La capacitat es veurà limitada per tal de preservar la seguretat dels usuaris, que 
hauran de respectar la distància mínima recomanada i seguir, en tot moment,  
les instruccions de seguretat pel que fa a accessos i circulació. 
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12. Control i monitorització de l’activitat  
que els estudiants realitzen a distància

Mentre la legislació vigent no canviï, el control de l‘activitat de l’estudiant, que 
habitualment es fa de forma presencial, es podrà adaptar a l’entorn no presencial  
amb els límits següents:

• No es podran tractar dades biomètriques (reconeixement facial, per exemple),  
ja que aquestes dades formen part de les dades personals que tenen una protecció 
especial.

• No es poden gravar imatges de l’estudiant amb finalitat de videovigilància mentre 
fa una activitat. Encara que l’estudiant presti el seu consentiment per gravar-se,  
el consentiment no seria lliure perquè l’estudiant no s’hi pot negar.

• Es pot gravar l’activitat d’un estudiant si la gravació és la prova avaluable, tal com 
passa en els exàmens orals. En aquest cas la gravació és necessària perquè l’examen 
oral és la prova avaluable i cal garantir que es conserva l’instrument d’avaluació.

• Es pot gravar a imatge o la veu dels estudiants en l’activitat docent feta a distància, 
sempre que els professors ho hagin comunicat als estudiants i que el tractament 
se circumscrigui a les necessitats formatives de l’assignatura/grup, amb accés 
restringit als seus estudiants.

• Es poden realitzar videoconferències amb finalitats de monitorització de 
l’estudiant mentre fa una activitat avaluable, sempre que no hi hagi un recurs 
menys invasiu per als drets dels estudiants.

• Es pot demanar als estudiants que, en acabar una activitat, facin un primer pla de 
si mateixos i de l’activitat que hagin fet en paper, i que aquests primers plans siguin 
enregistrats. Es considera que aquest enregistrament es equivalent a la signatura 
que l’estudiant fa quan lliura un examen escrit en modalitat presencial.
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