Directrius generals per a l’adaptació de les guies docents per
adequar les activitats docents a les mesures extraordinàries
derivades de la suspensió dels ensenyaments presencials

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, ordena la suspensió
de l’activitat educativa actual a tots els nivells acadèmics, incloent-hi l’ensenyament
universitari, i estableix que durant el període de suspensió es mantindran les activitats
educatives mitjançant modalitats a distància i en línia, sempre que sigui possible.
El Consell de Govern d’1 d’abril de 2020, mitjançant l’Acord CG/2020/02/05, ha ratificat
la instrucció del rector sobre mesures necessàries per tal de garantir la docència no
presencial que, juntament amb la Resolució del rector núm. 533/2020, de 12 de març,
configuren el marc d’actuació perquè els centres docents puguin planificar totes les
activitats acadèmiques que els permetin adaptar-se a les seves característiques
pròpies.
Així mateix, el comunicat del rector de 3 d’abril de 2020 estableix, en el punt 1, que
"cessa la docència presencial corresponent al 2n quadrimestre 2019-2020, amb
efectes del 13 de març i fins a la finalització del període lectiu. Tota l’activitat docent
restant es durà a terme de forma no presencial."
En aquests context és fonamental adaptar les guies docents a l’ensenyament no
presencial, elaborant les addendes corresponents i d’acord amb les directrius generals
següents:
• Correspon als responsables de les assignatures en coordinació amb els
responsables de les titulacions elaborar un document amb els canvis proposats
respecte al que s’estableix a les guies docents publicades actualment per al curs
2019-2020.
•

Aquest document constituirà una addenda de les guies actuals, sense que calgui
reobrir-les ni modificar-les. A l’addenda es recolliran les modificacions que fan
referència als apartats corresponents als continguts, a la planificació de les
activitats docents i al sistema de qualificació, incloent-hi la metodologia d’avaluació.

•

El mètode de qualificació de cadascuna de les assignatures s’ha de definir, d’acord
amb la NAGRAMA, de manera que els resultats de tots els actes d’avaluació es
prenguin en consideració en la qualificació final, que es guardi una certa
proporcionalitat amb els crèdits assignats a les activitats acadèmiques avaluables i
que el resultat de cap acte d’avaluació no pugui determinar per si sol la superació
de l’assignatura.

•

Les addendes a les guies docents hauran de tenir el vistiplau del director o
directora o degà o degana del centre docent. Les seves previsions entraran en
vigor en el moment d’obtenir aquest vistiplau, sens perjudici que l’òrgan col·legiat
corresponent les ratifiqui posteriorment, si escau, en sessió ordinària i amb

independència de les modificacions que s’hi puguin introduir en el procés
d’aprovació.
•

Les addendes de les guies docents s’han de donar a conèixer als estudiants amb
prou antelació i, en tot cas, abans del 30 d’abril, i han d’estar disponibles a la
plataforma ATENEA perquè es puguin consultar.

