
 

 
 

CRITERIS	ORGANITZATIUS	DE	LA	DOCÈNCIA	PEL	PRIMER	SEMESTRE	DEL	
CURS	2020-21	

	
		La	 situació	 de	 pandèmia	per	 la	 Covid-19	ens	 ha	 obligat	 a	 prendre	 una	 sèrie	 de	
mesures	 en	 caràcter	 d’emergència	en	 l'àmbit	 de	la	 planificació,	 desenvolupament	 i	
avaluació	de	la	docència	durant	el	segon	semestre	del	curs	2019-20.	A	partir	de	l’acord	
de	la	Junta	del	Consell	Interuniversitari	de	Catalunya	de	determinar	el	període	comprés	
entre	 l’1	 de	 juny	 de	 2020	 fins	 a	 la	 finalització	 del	 curs	 acadèmic	 2020-2021,	
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”,	a	
conseqüència	de	 la	 pandèmia	 ocasionada	 per	 la	 COVID-19	 així	 com	 de	 la	 instrucció	
sobre	 planificació	 de	 la	 docència	 i	 de	 la	matrícula	del	 curs	 2020-21	 publicada	 per	 la	
UAB	 en	 data	 2	 de	 juliol,	 l’EUIT	adopta	 una	 sèrie	 de	 mesures	 tant	en	 l'àmbit	
acadèmic	com	 organitzatiu	 per	 afrontar	 el	 primer	 semestre	 del	curs	 vinent	2020-21	
que	es	relaten	a	continuació	i	que	responen	als	principis	bàsics	i	model	de	docència	de	
la	UAB:		
	

1) Presencialitat:	té	el	propòsit	de	mantenir	el	màxim	la	presencialitat	prioritzant	
les	activitats	docents	en	funció	de	la	disponibilitat	d’espais.	

2) Compromís	 amb	 la	 seguretat:	 la	 seguretat	 de	 tota	 la	 comunitat	 universitària	
(PAS,	PDI	i	estudiantat)	i	les	mesures	per	garantir-la	segons	les	recomanacions	
de	les	autoritats	sanitàries	seran	un	element	clau	a	garantir.	

3) Sostenibilitat:	comptar	amb	els	recursos	de	plantilla	dotats	pel	curs	2020-21	 i	
organitzar	la	docència	evitant	la	sobrecàrrega	i	l’esforç	abusiu	de	tots	els	agents	
implicats.		

	
Adaptació	de	la	docència	teòrica	presencial	per	docència	mixta	
	
Si	 la	 situació	 sanitària	 ho	 permet,	 es	 combinarà	 la	 docència	 presencial	 amb	 la	 no	
presencial	 en	 els	 primers	 cursos	 tant	 en	 el	 Grau	 en	 Infermeria	 com	 en	 el	 Grau	 de	
Teràpia	Ocupacional	 amb	 l’objectiu	 d’oferir	 el	 procés	 d’integració	 a	 l’EUIT	 dels	 nous	
estudiants.		
	
La	docència	estarà	organitzada	en	grups	d’estudiants	a	partir	dels	quals	s’alternarà	la	
docència	presencial	a	l’aula	de	l’EUIT	i	la	no	presencial	per	videoconferència.	
	
Els	 estudiants	 seran	 adjudicats	 a	 un	 grup	 de	 docència	 a	 partir	 de	 la	 matrícula	 de	
setembre	i	rebran	l’organització	de	la	docència	a	partir	de	la	jornada	propedèutica	que	
es	realitzarà	el	dia	28	de	setembre	mitjançant	videoconferència.	
	



 

 
 

Els	estudiants	de	2n,	3r	i	4t	durant	el	primer	semestre	mantindran	la	docència	teòrica	
no	 presencial.	 És	 molt	 important	 que	 estigueu	 pendents	 de	 la	 informació	 que	 us	
arribarà	 via	 Moodle.	 Especialment	 rellevant	 la	 primera	 sessió	 informativa	 de	
coordinació	de	curs	que	es	durà	a	terme	a	l’inici	de	curs	(veureu	planificació).	
	
L’horari	de	la	docència	es	mantindrà	segons	la	planificació	realitzada.	
	
Serà	 requeriment	 imprescindible	en	 la	docència	no	presencial	disposar	de	 càmera	 i	
micròfon	per	la	visualització	i	audició	adequada	entre	l’estudiantat	i	el	professorat.	
	
	
Adaptació	de	la	docència	teòric-pràctica	i	de	simulació	
	
Si	 la	 situació	 sanitària	 ho	 permet,	 l’activitat	 docent	 teòric-pràctica	 que	 realitzen	 els	
estudiants	 de	 2n,	 3r	 i	 4t	 tant	 en	 el	 Grau	 en	 Infermeria	 com	 en	 el	 Grau	 de	 Teràpia	
Ocupacional	 es	 realitzarà	 de	 forma	 mixta,	 els	 continguts	 teòrics	 i	 demostratius	 en	
sessions	 no	 presencials	 i	 metodologies	 actives	 i	 les	 habilitats	 pràctiques	 de	 forma	
presencial.	
	
La	docència	pràctica	s’organitzarà	com	sempre	per	grups	d’estudiants	que	accediran	a	
l’aula	a	practicar	de	forma	organitzada	i	amb	les	mesures	de	protecció	i	distanciament	
normatitzades.	
	
L’organització	 de	 la	 docència	 teòric-pràctica	 en	 cada	 una	 de	 les	 assignatures	 serà	
informada	per	la	coordinació	docent	a	l’inici	de	l’assignatura	(en	la	sessió	informativa	i	
en	els	plans	de	treball	de	les	assignatures).	
	
Adaptació	de	la	docència	de	pràctica	assistencial	
	
Donada	la	situació	de	pandèmia,	el	Departament	de	Salut	i	la	Secretaria	d’universitats	i	
Recerca	 han	 establert	 uns	 principis	 i	 criteris	 organitzatius	 per	 a	 la	 docència	 i	 les	
pràctiques	 clíniques	 assistencials	 dels	 estudiants	 universitaris	 en	 els	 centres	 de	
pràctiques.	
	
Aquestes	 directrius	 comporten	 entre	 d’altres,	 la	 necessitat	 d’establir	 mesures	 per	
garantir	 la	 seguretat	 i	 la	 salut	 tant	 pels	 ciutadans	 com	 pels	 professionals	 i	 els	
estudiants	 i	en	aquest	sentit	cada	centre	sanitari	estableix	el	nombre	d’estudiants	en	
funció	de	diferents	variables.	
	
En	aquesta	situació,	la	pràctica	assistencial	pot	estar	subjecta	a	possibles	ajustaments	
marcats	 pels	 esdeveniments	 (tipologies	 de	 places	 de	 pràctiques,	 períodes,	 dies	 i	
horaris...).	 Així	 que	 l’EUIT	 disposi	 de	 la	 informació,	 es	 realitzaran	 els	 ajustaments	
necessaris	i	sereu	informats	al	més	aviat	possible.	



 

 
 

	
Per	 altra,	 donada	 la	 situació	 d’excepcionalitat,	 l’EUIT	és	 conscient	 que	 durant	 els	
diferents	 períodes	 de	 pràctiques	 hi	 poden	 haver	 situacions	 puntuals	 sobrevingudes	
que	 no	 es	 poden	 planificar	 amb	 anterioritat,	 com	 pot	 ser	 el	 cas	 de	 rebrot	 de	
l’epidèmia	en	l'àmbit	local,	comarcal	o	general.	Així	doncs	en	cas	d’haver	de	suspendre	
la	pràctica	assistencial,	l’EUIT	posarà	en	marxa	de	comú	acord	amb	la	UAB	accions	de	
diferent	índole	tal	com	recull	l’Agència	de	Qualitat	Universitària	de	Catalunya	(AQU)	en	
el	document	d'orientacions	per	l’adaptació	de	les	titulacions	universitàries	en	períodes	
d’emergència	sanitària.	
.	
	
Adaptació	en	l’avaluació	de	la	docència	
	
Si	 la	situació	sanitària	ho	permet,	 les	proves	avaluatives	escrites	amb	un	percentatge	
alt	sobre	el	total	de	l’assignatura,	es	realitzaran	de	forma	presencial.	En	cas	d’haver	de	
fer-les	en	format	no	presencial,	serà	requeriment	imprescindible	disposar	de	càmera	i	
micròfon	per	la	visualització	i	audició	adequada	entre	l’estudiantat	i	el	professorat.	
	
	
Internacionalització	i	mobilitat	
	
Durant	el	1r	semestre	del	curs	2020-21	el	programa	d’intercanvis	ha	quedat	suspès	 i	
els	estudiants	que	han	sol·licitat	participar-hi	s’està	gestionant	pel	2n	semestre.		
	
Es	realitzarà	una	sessió	 informativa	sobre	 la	convocatòria	2021-22	pels	estudiants	de	
3r	d’infermeria	i	pels	estudiants	de	2n	Teràpia	Ocupacional	el	16	d’octubre.		
	
Qualsevol	dubte	que	tingueu	heu	de	posar-vos	en	contacte	amb	la	unitat	d’intercanvis	
intercanvis@euit.fdsll.cat	
	
	
Mesures	de	protecció	i	organització	
	
Tenint	en	compte	el	Decret	63/2020	de	18	de	juny,	de	represa	de	la	nova	governança	
de	 l’emergència	 sanitària	 i	 la	 Resolució	 SLT/1429/2020	 de	 18	 de	 juny	 per	 la	 qual	
s'adopten	 mesures	 bàsiques	 de	 protecció	 i	 organitzatives	 per	 prevenir	 el	 risc	 de	
transmissió	 i	 afavorir	 la	 contenció	 de	 la	 infecció	 per	 SARS-CoV-2,	 tota	 la	 comunitat	
universitària	 (PAS,	 PDI	 i	 estudiantat)	 utilitzarà	 les	 mesures	 recomanades	 per	 les	
autoritats	 competents	 quan	 faci	 presència	 a	 les	 dependències	 de	 l’EUIT,	 que	
consisteixen	en:	
	

• Rentat	de	mans	/	solució	hidroalcohòlica	a	l’entrada,	sortida	de	l’EUIT	i	tantes	vegades	
com	es	consideri.	



 

 
 

• Portar	mascareta		
• Assegurar	el	distanciament	recomanat	entre	les	persones	

	
L’estudiantat	no	podrà	assistir	a	les	activitats	docents	presencials	quan:	
	

• Presenti	simptomatologia	compatible	amb		la	Covid-19,	
• Convisqui	 o	 hagin	 	 estat	 en	 contacte	 els	 darrers	 14	 dies	 amb	 persones	 que	

presentin	 símptomes,	 fins	que	 finalitzi	 el	 termini	de	 seguretat	 recomanat	per	
les	autoritats	sanitàries.	

• Pertanyi	 a	 algun	 dels	 col·lectius	 vulnerables	 a	 la	 Covid	 19	 establerts	 pel	
Ministeri	 de	 Sanitat	 (principalment,	 les	 persones	 de	 més	 de	 60	 anys,	 les	
persones	 amb,	 malalties	 cardiovasculars,	 inclosa	 la	 hipertensió,	 malalties	
pulmonars	cròniques,	diabetis,	insuficiència	renal	crònica,		immunodeficiències,	
càncer	 amb	 tractament	 actiu,	 malaltia	 hepàtica	 severa,	 obesitat	 mòrbida	
(IMC>40)	i	les	dones	embarassades).	

El	 professorat	 i	 el	 PAS,	 informarà	 als	 coordinadors/caps	 respectius	 quan	 es	 trobi	 en	
alguna	de	les	situacions	anteriors	i	no	pugui	realitzà	la	seva	activitat	habitual.	
	
	
	
Terrassa	a	14	de	juliol	de	2020	
	
	
	
	
	
	


