PLA DE CONTINGÈNCIA DEL GNMI ASSOCIAT A LA DOCÈNCIA EN REMOT A
ESCI-UPF A PARTIR DEL DILLUNS 20 D’ABRIL DE 2020
dilluns, 6 d’abril de 2020

GNMI
Aquest pla de contingència del GNMI dona continuïtat al preparat el dilluns 23 de març de 2020 i que
tenia vigència ﬁns el dissabte 18 d’abril (inclòs).
A la vista de que el període de cancel·lació de l’activitat acadèmica presencial s’estendrà després de
les vacances de Setmana Santa per un període indeﬁnit de setmanes, ESCI-UPF ha procedit a ampliar
el Pla de Contingència inicial, contemplant la inclusió d’activitat acadèmica en remot vinculada a les
activitats de seminari, la consegüent modiﬁcació dels horaris de tots els cursos del GNMI i la
necessitat de que el professorat revisi els continguts dels Plans Docents de les seves assignatures
(PDAs) vist el perllongament del període de docència en remot. Així doncs, en aquest protocol es
contemplen els següents elements:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Modiﬁcació dels horaris compactats del GNMI per tal d’incloure activitats en remot
vinculades a les sessions de seminari
Establiment de les activitats formatives i avaluadores de les assignatures Idioma I i Idioma II
Sol·licitud al professorat del tercer trimestre acadèmic de la potencial revisió dels PDAs de les
assignatures que imparteixen a la vista de l’allargament del període de docència en remot
Valoració de la necessitat de introduir canvis en la memòria de veriﬁcació del GNMI a la vista
dels canvis introduïts en els PDAs
Informació al professorat
Informació als estudiants
Matriculació d’estudiants (tant d’estudiants internacionals com d’estudiants regulars que
vulguin modiﬁcar la seva matrícula)
Altes / baixes d’estudiants a les distintes seccions d’aul@-esci
Docència online
Adaptació d’aul@-esci a la docència online

MODIFICACIÓ DELS HORARIS COMPACTATS DEL GNMI PER TAL D’INCLOURE
ACTIVITATS EN REMOT VINCULADES A LES SESSIONS DE SEMINARI
Tal i com ja es va esmentar en el Pla de Contingència vigent ﬁns el dissabte 18 d’abril, mentre estigui
vigent la docència online, els dies en els que hi hagi sessions magistrals només es farà una única classe
amb tots els alumnes a la vegada. Això va implicar compactar els horaris de les sessions magistrals.
Tals horaris continuen sent vigents, tot i que, els dies de sessions de seminari, s’han modiﬁcat per tal
d’incloure-hi una sessió de seminari en remot per a cada grup classe.
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RESPONSABLES: Cap d’estudis i unitat de gestió acadèmica.

ESTABLIMENT DE LES ACTIVITATS FORMATIVES I AVALUADORES DE LES
ASSIGNATURES IDIOMA I I IDIOMA II
Durant la primera setmana del tercer trimestre acadèmic, el professorat d’Idioma I i II ha dissenyat un
seguit d’activitats formatives a realitzar en remot. Les activitats programades de formació en remot
es mantenen com ﬁns ara i, també, s'encabeixen les activitats de seminari en la programació de
classes setmanals (manteniment de tantes sessions de seminari com a grups-classe).
RESPONSABLES: Coordinador de la matèria d’idiomes i gestió acadèmica.

SOL·LICITUD AL PROFESSORAT DEL TERCER TRIMESTRE ACADÈMIC DE LA
POTENCIAL REVISIÓ DELS PDAS DE LES ASSIGNATURES QUE IMPARTEIXEN A LA
VISTA DE L’ALLARGAMENT DEL PERÍODE DE DOCÈNCIA EN REMOT
Els PDAs actuals han permès mantenir, sense que hagi calgut introduir-hi cap canvi, les dues primeres
setmanes de docència en remot. Donat que el període de docència no presencial s’estendrà més enllà
del divendres 17 d’abril, es demana al professorat de les distintes assignatures que avaluï l’impacte de
la docència en remot sobre les activitats formatives i d’avaluació incloses en els seus PDAs per, si
escau, modiﬁcar-los. En aquest sentit, els professors han de tenir present que hi ha activitats
formatives que no es poden substituir fàcilment per activitats no presencials i, en aquests casos,
caldrà buscar alternatives vàlides d’assoliment de les competències previstes en cada curs.
També es sol·licita al professorat que elabori les línies generals del pla d’aprenentatge no presencial
que seguirà l'estudiant (tot i preveient que el pla no presencial es pot desactivar en qualsevol moment
del tercer trimestre acadèmic, si la situació millora) i que n’informi puntualment als alumnes a través
dels recursos que posa al seu abast aul@-esci.
RESPONSABLES: Cap d’estudis del GNMI, cap de qualitat d’ESCI-UPF, coordinadors d’àrea i unitat de
gestió acadèmica.

VALORACIÓ DE LA NECESSITAT DE INTRODUIR CANVIS EN LA MEMÒRIA DE
VERIFICACIÓ DEL GNMI A LA VISTA DELS CANVIS INTRODUÏTS EN ELS PDAs
Amb la informació sobre la potencial afectació dels PDA com a conseqüència de la docència en remot,
el cap de qualitat i la cap d’estudis del GNMI avaluaran la necessitat de modiﬁcar la memòria de
veriﬁcació del GNMI ofert per ESCI-UPF.
RESPONSABLES: Cap de qualitat d’ESCI-UPF i cap d’estudis del GNMI.

INFORMACIÓ AL PROFESSORAT
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●

Informació sobre l’extensió del període de formació en remot i, en conseqüència, de
l’ampliació del pla de contingència vigent ﬁns el dissabte 18 d’abril i, especialment, de la
necessitat de revisar els PDA de les assignatures que imparteixen i de la importància de les
tutories -individuals i/o grupals- que han de mantenir amb els estudiants.

RESPONSABLES: Cap d’estudis, gestió acadèmica, Departament TIC, responsable de comunicació.

INFORMACIÓ ALS ESTUDIANTS
S’informa als estudiants de les noves condicions de la docència online el dimecres 15 d’abril de 2020
RESPONSABLES: Direcció, cap d’estudis i gestió acadèmica responsable de comunicació.

MATRICULACIÓ D’ESTUDIANTS
Cal seguir garantint els canvis en les matriculacions (altes i baixes), especialment en el cas dels
estudiants internacionals, així com els associats a la possibilitat de matricular assignatures de tercer
trimestre de quart curs als estudiants de tercer que tinguin diﬁcultats per materialitzar convenis de
pràctiques o en els casos en els que el seu inici es pugui endarrerir.
Els estudiants de tercer que vulguin matricular assignatures del tercer trimestre de quart GNMI i que
encara no tinguin la progressió, han de sol·licitar individualment -mitjançant instància adreçada al
Consell Social de la UPF- l’exempció en la normativa de progressió en els estudis de la UPF.
RESPONSABLES: cap de gestió acadèmica i departament de relacions internacionals.

ALTES I BAIXES D’ESTUDIANTS A AUL@-ESCI
Continuar gestionant les altes i baixes a aul@-esci vinculades a canvis en les matrícules.
RESPONSABLE: cap del Departament TIC.

DOCÈNCIA ONLINE
●
●
●
●
●

Utilització de l’eina COLLABORATE
Valorar la introducció de l’eina KALTURA (de manera controlada i només en el cas de les
assignatures en les que el professor identiﬁqui mancances en l’ús del COLLABORATE)
Continuació amb la compactació d’horaris pel que fa a les classes vinculades a sessions
magistrals (respecte a l’horari associat a la docència presencial)
Seminaris: introducció d’una hora setmanal per grup classe de docència en remot vinculada a
les activitats de seminari
Idioma I i II: plantejar el procediment a seguir d’acord amb la previsió dels professors implicats
i els responsables d’UPF Idiomes (adaptació de la matèria a impartir a classes en remot i
introducció de sessions de seminari a distància).
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RESPONSABLES: Cap d’estudis, coordinadors d’àrea, departament TIC.

ADAPTACIÓ D’AUL@-ESCI A LA DOCÈNCIA ONLINE
Seguir donant suport al professorat i les les adaptacions necessàries per tal de facilitar la gestió del
recurs Collaborate i, en el cas de que s’acabi aplicant, de l’eina Kaltura.
RESPONSABLE: cap del Departament TIC.

BDBI
Aquest pla de contingència del BDBI dona continuïtat al preparat el dilluns 23 de març de 2020 i que
tenia vigència ﬁns el dissabte 18 d’abril (inclòs).
A la vista de que el període de cancel·lació de l’activitat acadèmica presencial s’estendrà després de
les vacances de Setmana Santa per un període indeﬁnit de setmanes, ESCI-UPF ha procedit a ampliar
el Pla de Contingència inicial. En aquest protocol es contemplen els següents elements:
●
●
●
●

Informació al professorat
Informació als estudiants
Docència online
Revisió dels PDAs de les assignatures que imparteixen a la vista de l’allargament del període
de docència en remot

INFORMACIÓ AL PROFESSORAT
Informació sobre l’extensió del període de formació en remot i, en conseqüència, de l’ampliació del pla
de contingència vigent ﬁns el dissabte 18 d’abril i, especialment, de la necessitat de revisar els PDA de
les assignatures que imparteixen i de la importància de les tutories -individuals i/o grupals- que han
de mantenir amb els estudiants.
RESPONSABLES: Cap d’estudis, gestió acadèmica, Departament TIC, responsable de comunicació.

INFORMACIÓ ALS ESTUDIANTS
Informació als estudiants de les condicions de la docència online el dimecres 15 d’abril de 2020
RESPONSABLES: Direcció, cap d’estudis i gestió acadèmica, responsable de comunicació.

DOCÈNCIA ONLINE
●
●
●

Adaptació de la docència al format on-line.
Les activitats docents inclouran recursos diversos. Cada professor decidirà la combinació que
sigui més adient per garantir la consecució dels objectius formatius.
L’organització de les activitats docents serà setmanal.
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RESPONSABLES: Cap d’estudis, departament TIC.

REVISIÓ DELS PDAS DE LES ASSIGNATURES QUE IMPARTEIXEN A LA VISTA DE
L’ALLARGAMENT DEL PERÍODE DE DOCÈNCIA EN REMOT
Els PDAs actuals han permès mantenir, sense que hagi calgut introduir-hi cap canvi, les dues primeres
setmanes de docència en remot. Donat que el període de docència no presencial s’estendrà més enllà
del divendres 17 d’abril, es revisen els PDA de les assignatures del BDBI i no procedeix considerar cap
afectació sobre les activitats formatives que consten a la Memòria de veriﬁcació del BDBI.
També es sol·licita al professorat que elabori les línies generals del pla d’aprenentatge no presencial
que seguirà l'estudiant (tot i preveient que el pla no presencial es pot desactivar en qualsevol moment
del tercer trimestre acadèmic, si la situació millora) i que n’informi puntualment als alumnes a través
dels recursos que posa al seu abast aul@-esci.
RESPONSABLES: Cap d’estudis del BDBI i gestió acadèmica.
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