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Consideracions generals

- Evolució de la pandèmia de covid-19:
• Els indicadors ens fan pensar que la pandèmia està en hores baixes
• Al setembre és molt probable que la gran majoria de professorat hagi rebut la vacuna
• La vacunació de l’estudiantat encara és una incògnita, però a l’agost/setembre potser es procedeix 

a una vacunació generalitzada de la població de menys de 30 anys (no confirmat)

- Mesures de prevenció a les universitats:
• La sectorial d’universitats del Procicat i el CIC encara no han definit quines mesures haurem 

d’aplicar al setembre de 2021.
• Tot sembla indicar que s’incrementarà l’ocupabilitat dels edificis. Ara estem al 50% de 

l’edifici en condicions de simultaneïtat.
• Es comenta (no oficialment) que és reduiran (o eliminaran) les distàncies de seguretat a les aules 

ara en 1.5 metres i mínim 1 metre amb protecció.

- Situació a les aules de la Facultat de Ciències:
• Com ja sabeu, els espais de la FC porten molts anys a la seva màxima ocupació ja que no disposem 

de més espais. Una petició que mai ha estat correctament atesa pel Rectorat de la UdG.
• El mantenir distàncies de seguretat, per molt petites que siguin, impedeixen 

restablir la presencialitat al 100% en les activitats d’aula
• Només podrem recuperar el 100% de presencialitat si s’eliminen les distàncies de 

seguretat entre les cadires
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- Ens cal programar el curs acadèmic 2021-22 amb els següent condicionants:
• Al disseny de les assignatures, com aquest curs 2020-21, caldrà descriure:

 Totes les activitats com si es fessin 100% presencials
 A la pestanya “modificació del disseny” caldrà descriure com es fan les activitats en els casos 

de:
o Semipresencialitat
o Estudiants vulnerables confinats
o Tancament universitat (esperem que no passi): igual que aquest curs 2020-21

• Al setembre és molt probable que comencem en condicions de semipresencialitat
• Si abans de l’inici del curs 2021-22 (13 de setembre de 2021)  s’eliminen les distàncies de seguretat, 

s'iniciarà en modalitat 100% presencial. 
• Si durant el curs (primer semestre) ens eliminen les distàncies, el canvi de semipresencilitat a 

100% presencial es faria al canvi de bimestre (finals octubre, nadal, setmana santa) per evitar 
problemes organitzatius.

- Organització activitats presencials/en línia i horaris:
• Es definiran 2 tipus d’horaris diferents per a les modalitats presencial i semi presencial que es 

portaran a discussió als consells d’estudis i aprovació a la Comissió de Govern del 8 de Juliol de 
2021:
 100% Presencial
 Semi presencial 

 Activitats pràctiques i sortides de camp: seran 100% presencials en tots els casos 
(excepte si hi ha tancament de la UdG, cosa poc probable)

• Les activitats d’avaluació programades en els períodes d’avaluació seran presencials.
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- A partir dels resultats de l’enquesta enviada a tot el professorat i estudiantat de la Facultat de Ciències, la 
programació del curs 2021-22 s’ha d’enfocar a:

• Les activitats presencials s’haurien d’adreçar a la resolució de problemes, casos pràctics, 
exercicis, ...

• Les activitats en línia s’haurien de destinar bàsicament als continguts teòrics i de fàcil 
treball individual per a l’estudiantat

• Streaming només per a vulnerables confinats a casa. Les sessions en streaming son útils 
sempre que no es faci servir la pissarra de guix. Es recomana l’ús de tauletes digitals o eines com la 
pissarra del Blackboard Collaborate.

- L’ús de les eines del Moodle i el Blackboard Collaborate son indispensables per a una bona 
planificació de l’assignatura

• Incrustació de vídeos, gravacions, documents per al seguiment dels continguts de teoria i/o exercicis.
• Activitats d’avaluació tipus test o entrega de treballs
• Treballs en grups i altres opcions
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- Organització en cas de 100% presencial:
- Horaris com el que teníem abans de la pandèmia de la covid-19. Es portarà a consulta als

consells d’estudis i aprovació a la CdG del 8 de Juliol.

- El canvi de semi presencialitat a 100% presencialitat es farà en el canvi de
bimestres (finals d'octubre, Nadal, Setmana Santa) si les autoritats sanitàries eliminen les
distàncies de seguretat.

- Organització en cas de semi presencialitat:
- Treball presencial en grups reduïts (A i B) d’activitats de casos, exemples, exercicis i petits

treballs en grup. Els grups A i B correspondran al nombre de GM que teníem anteriorment.

- Treball en línia d’activitat de teoria, conceptes.

- A partir de l’enquesta d’opinió al professorat i estudiantat, s’ha optat per l’opció 1. Els
resultats obtinguts son (80 participants) :

- Opció 1: 40 vots
- Opció 2: 31 vots
- Indiferent: 9 vots

Resultats enquesta d’opinió opcions de semipresencialitat a la darrera diapositiva
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- Organització en cas de semi presencialitat:
- Activitats per curs:

• De 1er a 3er curs:
 2 dies de presencialitat a l’aula en activitats tipus GM

- 2 hores estudiant/setmana; 4 hores professor/setmana
- Streaming només per a vulnerables confinats a casa

 Mínim 1 dia d’activitats en línia, màxim 2 (recomanables 2):
- Horari definit des de la FC, semblant a un dia de teoria de 100% presencialitat
- Grups grans diferenciats per incompatibilitat estudiants DT
- Possibilitat de fer-les asincrònicament.

• 4rt curs:
- Optatives:

- 1 dia de presencialitat (dimecres)
• La divisió en grups A/B no es farà si el grup és petit i disposem de les

aules necessàries. Cas d’algunes assignatures optatives.
• Streaming només per a vulnerables confinats a casa

- Fins a 2 dues sessions en línia (a definir abans de la CdG del 8 de Juliol)
• Encara no està definit el dia (entre parèntesis en la diapo següent)

- Obligatòries:
- es procurarà que es facin a la franja del migdia i encara no podem identificar

presencialitat (finals de juny ho sabrem)



OPCIÓ 1 semipresencialitat : teoria en línia, 
activitats a l’aula (problemes, exercicis, ...)

- Divisió del grup de classe en grups A i B
- Docència presencial: venen tots els estudiants en sessions d’horaris diferenciats.

• 2 dies de presencialitat a la setmana (1er a 3er)
• Activitats en grups 50%, els grups A i B coincidiran amb els GM definits al

pla docent: problemes, casos, exercicis, ...
• No es poden fer activitats simultànies A i B ja que tots son a classe
• Streaming només per a vulnerables confinats a casa

- Docència en línia. Cada curs disposa de 2 dies de docència en línia:
• Obligatori: mínim 1 dia de docència en línia (2 possibles). Per 4rt encara no sabem dies.
• Horari establert per la FC (tots els estudiants A+B)
• Activitats “tipus teoria”
• Tipologia. Pot ser 2 modalitats:

• Sincrònica: professor i estudiants connectats
• Asincrònica: professor penja vídeos, tutorials, documentació, treballs per a l’estudiant, ...

Dia

Grup A Grup B

Assig 1 Assig 4

Assig 2 Assig 1

Assig 3 Assig 2

Assig 4 Assig 3

Curs M/T Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1er Matí A/B En línia A/B En línia

2n Tarda En línia A/B En línia A/B

3er Matí En línia A/B En línia A/B

4rt Migdia (En línia) (En línia) A/B (En línia) (En línia)



Comparativa hores de treball professor + estudiant:
- Assignatura tipus 6 crèdits / 1 semestre: Estudiant Professor

- Modalitat 100% presencial (horari habitual): 4 hores/setmana 5 hores/setmana

- Opció 1 semipresencial: presencial 2 hores/setmana 4 hores/setmana
en línia 1+(1) hores/setmana 1+(1) hores/setmana

Total 3+(1) hores/setmana 5+(1) hores setmana

Assignatures amb >1 grup gran (GG, primer curs, comunes entre graus, biologia, ...):
- Activitats presencials: divisió de cada GG en dos grups A i B. 
- Activitats en línia: possibilitat de fer una única sessió per tots:

• sincrònica en 1 GG, gravada i penjada per la resta (asincrònica)
• Asincrònica per tots: sessions penjades per a tots els GG

OPCIÓ 1 semipresencialitat : teoria en línia, 
activitats a l’aula (problemes, exercicis, ...)

Curs M/T Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1er Matí A/B En línia A/B En línia

2n Tarda En línia A/B En línia A/B

3er Matí En línia A/B En línia A/B

4rt Migdia (En línia) (En línia) A/B (En línia) (En línia)



Tractament dels dies festius

En cas de dies festius durant el curs, per a les dues opcions, no corren els dies. El dies de classe es 
mantenen:

- 1er curs classes presencials els dilluns i dijous (tots els estudiants)
Activitats en línia els dimecres i/o divendres (mínim 1 dia)

- 2n i 3er classes presencials els dimarts i divendres (tots els estudiants)
Activitats en línia els dilluns i/o dimecres (mínim 1 dia)

- 4rt curs classes presencials els dimecres (tots els estudiants, optatives)
Activitats en línia a definir (fins a 2 dies, mínim 1 dia)



Optatives (4rt curs) semipresencialitat

- Divisió del grup de classe en grups A i B (50%) si els espais disponibles no permeten fer un únic grup
• Activitats presencials (dia segons opció i curs):

• 1 dia/setmana, horari doblat
• Streaming només per a vulnerables confinats a casa

• Activitats en línia:
• 2 dies a la setmana. S’assignaran els dies i l’horari per aquestes activitats:

 (dia a definir, encara no està fixat el dia, depèn ocupació)
• Poden ser sincròniques o asincròniques.

COMPTE: donada la limitació d’aules, l’horari de les optatives pot no estar ordenat en la setmana. 
S’elaborarà una proposta que es portarà a consulta als consells d’estudis i aprovació a CdG abans de la 
matrícula dels estudiants.

Dia

Grup A Grup B

Assig 1 Assig 5

Assig 2 Assig 1

Assig 3 Assig 2

Assig 4 Assig 3

Assig 5 Assig 4



Resultats enquesta opinió sobre opcions de 
presencialitat
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