PLA D’ATENCIÓ EN LÍNIA D’ESCI UPF
CURS ACADÈMIC 2021-2022

El curs 2021-2022 la Universitat Pompeu Fabra ha previst fer la docència de manera
presencial. ESCI-UPF ha habilitat espais segurs per tal de garantir la presencialitat en
totes les activitats acadèmiques (classes magistrals i seminaris) de tots els graus i per a
tots els cursos acadèmics.
Tanmateix, és probable que al llarg del curs hi hagi diversos estudiants que tinguin
reconeguda la condició d’exempció d’assistència a les activitats docents presencials per
causa de la COVID-19, ja sigui per períodes breus de temps o per períodes més llargs. Per
a aquests estudiants, s’ha previst un sistema d’atenció en línia que els faciliti el seguiment
de la docència i garanteixi un acompanyament adequat del seu progrés acadèmic. Aquest
Pla d’Atenció en Línia tindrà vigència durant el curs acadèmic 2021-2022 i es pot trobar a
la pàgina web d’ESCI-UPF.

COMPONENTS BÀSICS DEL PLA D’ATENCIÓ EN LÍNIA
Els components bàsics del Pla d’Atenció en Línia d’ESCI-UPF per al curs 2021-2022 són
els que es detallen a continuació:

1) CANAL DE COMUNICACIÓ AMB EL PROFESSORAT DE CADA ASSIGNATURA
Es garanteix la comunicació fluïda amb el professorat a través del correu electrònic de
l’escola. Els professors donaran resposta a les peticions i/o consultes dels estudiants dins
d’un termini raonable de temps, que en cap cas superarà les 48 hores (en dies hàbils). El
professorat també estarà disponible per fer tutories individualitzades en remot, o bé
presencials quan l’estudiant es torni a incorporar a la docència en els espais físics
d’ESCI-UPF.

2) ACCÉS ALS MATERIALS D’APRENENTATGE
Tots els materials associats al procés d’aprenentatge estaran disponibles dins de l’espai de
cada assignatura a Aul@ESCI.
En el cas dels estudiants exempts d’assistir a la docència presencial per períodes breus de
temps o de manera més dilatada en el trimestre acadèmic, el professor els donarà accés
–si escau– a les classes enregistrades en cursos acadèmics passats per tal de facilitar-los
el seguiment de les diferents sessions.
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3) PLA D’APRENENTATGE CALENDARITZAT
El Pla Docent de l’Assignatura (PDA) de cadascuna de les matèries impartides en els graus
d’ESCI-UPF recull de manera detallada (per dies i setmanes) la distribució dels continguts,
la calendarització d’activitats que cal fer, tant dins com fora de l’aula (de manera
individual i grupal), els terminis de lliurament de les diverses activitats avaluables, els
criteris d’avaluació i els resultats d’aprenentatge esperats. Tots els lliuraments d’activitats
avaluables es poden fer a través d’Aul@ESCI.
És important que tots els estudiants utilitzin el PDA de cada assignatura com a guia
d’actuació durant tot el trimestre acadèmic.

4) SEGUIMENT EN LÍNIA D’ALGUNES SESSIONS
En funció dels espais als quals estigui assignada la docència de cada assignatura, es podrà
valorar la realització de docència híbrida, és a dir, la retransmissió de la classe en
streaming. ESCI-UPF disposa de 7 aules equipades per poder assumir aquest tipus de
formació. En qualsevol cas, i independentment del tipus d’aula on s’estigui fent docència,
és decisió final del professor (en funció de les activitats programades a classe i/o del
nombre d’estudiants que estiguin exempts d’assistir a la docència presencial) habilitar
aquest tipus de recurs o no.
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