
 Consell de Govern Sessió extraordinària: 16-
04-2020

 

Acord 46/2020 del punt 2 de l'ordre del dia de la sessió extraordinària del
Consell de Govern de data 16 d’abril de 2020: Afers de personal acadèmic i de
personal investigador: Aprovació de la proposta d’Instrucció per a la
finalització del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de crisi
ocasionada per Covid-19 dels estudis propis de postgrau.
Tal com va comunicar la rectora a la comunitat universitària el passat 1 d’abril de 2020, davant l’elevada
possibilitat que la situació de confinament de la població s’allargui més enllà de les vacances de Setmana
Santa i que la represa de l’activitat s’hagi de fer de manera progressiva, l’Equip de Govern, juntament amb
les direccions dels centres docents, van acordar adoptar algunes mesures respecte a la finalització del curs
per donar garanties a l’alumnat, al professorat i al personal d’administració i serveis que d’una manera
directa o indirecta dona suport a l’activitat acadèmica.
 
Així mateix va informar que:
 

1.    L’Equip de Govern de la UAB, juntament amb les direccions de centre, donen per finalitzada la
docència presencial del segon semestre del curs 2019-2020 i acorden que tota l’activitat docent
pendent continuarà en format virtual.

2.    L’Equip de Govern està redactant un document marc d’instruccions generals que cada centre haurà
d’adaptar a les seves característiques. Aquest document, que inclou indicacions generals sobre
calendari acadèmic, docència, avaluació, guies docents, treballs de final d’estudis i pràctiques,
s’aprovarà en una propera sessió extraordinària de Consell de Govern.

3.    Si bé es treballa amb la possibilitat de mantenir un període per a l’avaluació presencial de les
assignatures del segon semestre entre mitjan de juny i mitjan de juliol, tanmateix, el professorat,
d’acord amb la direcció del centre, haurà d’elaborar un pla d’avaluació virtual davant d’una eventual
evolució de la crisi sanitària que faci impossible l’activitat presencial en aquelles dates. Els serveis de
TIC de la Universitat, com han fet amb molta eficiència fins ara, donaran suport a aquesta tasca.

4.    L’Equip de Govern és molt conscient que hi ha persones que per diversos motius poden tenir
problemes per seguir els estudis en la modalitat virtual. En aquest sentit,  està cercant mecanismes
per garantir la continuïtat de tot l’alumnat que es troba en aquestes circumstàncies i, per això,
demana que ho notifiqui a la coordinació d’estudis o al deganat responsable de la seva titulació.

 

D’acord amb el punt 2 abans esmentat, ateses les particularitats organitzatives de l’Escola ce Postgrau, així
com del desenvolupament dels ensenyaments propis de postgrau, es presenta al Consell de Govern una
proposta d’Instrucció , per a la seva discussió i aprovació, si escau.

 
Vista la conformitat del Gabinet Jurídic.
 
Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, a proposta de l’Equip de Govern el Consell de Govern
ha adoptat els següents
 
 
ACORDS
 
PRIMER. Aprovar la Instrucció 7/2020 per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 dels estudis propis
de postgrau de conformitat amb l’annex adjunt. [Document]
 
SEGON. Comunicar el present acord a la comunitat universitària.
 
 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 d’abril de 2020

 
Oficina de Coordinació Institucional Universitat Autònoma de Barcelona
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INSTRUCCIÓ 7/2020, PER A LA FINALITZACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2019-2020 DELS ESTUDIS 
PROPIS DE POSTGRAU 
 
 
En l’actual context de crisi general provocat per la COVID-19 i el seu impacte en la tasca 
docent, d’acord amb els propòsits fixats per l’Escola de Postgrau, en concordança amb els de 
l’Equip de Govern de la UAB, es fixen els objectius següents: 

1. Adaptar el desenvolupament del curs acadèmic 2019-2020 per tal d’assegurar el 
manteniment del nivell de qualitat en les diferents accions formatives i la seva 
finalització. 

2. Garantir que els estudiants puguin acabar el curs.  

3. Garantir la preinscripció per al curs 2020-2021, tant a estudis renovats com a estudis 
nous.  

 

Amb vista a assolir aquests objectius, es disposa el següent: 

 

1. Docència. 

Atesa la impossibilitat de garantir la docència presencial, s’estableixen dues opcions, que es 
podran combinar en la mesura de les necessitats de cada estudi: 

1.1. Redissenyar la docència per tal d’adequar-la a aquesta situació, transformant-la en 
docència en línia i/o prioritzant els continguts que es considerin essencials per a 
l’adquisició de les competències. 

1.2. Modificar les dates de realització d’aquesta docència fins al 31 de desembre de 2020, 
data màxima excepcional que hem previst per al tancament de les actes del curs 
2019-2020, llevat dels estudis que tinguin una data de finalització posterior. 

 

2. Pràctiques externes curriculars. 
 
2.1. Es mantindrà la planificació inicial de les pràctiques, sempre que sigui possible pel seu 

calendari de realització o perquè es poden realitzar de forma virtual,. 

2.2. En el cas que les pràctiques hagin quedat suspeses temporalment, es modificarà el 
conveni a fi d'ajustar-lo a les noves dates: es preveu com a data límit de realització el 
31 de desembre de 2020, llevat que el mòdul de pràctiques tingui una data de 
finalització posterior.   

2.3. Si fos necessari rescindir el conveni perquè no és possible cap de les opcions 
anteriors, l’estudiant tindrà el dret a renunciar a la matrícula del mòdul de pràctiques, 
a la devolució de l’import i a la incorporació en la nova edició de l’estudi, a fi i efecte 
que pugui finalitzar els seu estudis. 

 

3. Pràctiques docents (contingut docent de caràcter pràctic). 

Sota els principis de màxima flexibilitat i adaptació a les singularitats dels estudis, les 
pràctiques docents es realitzaran de les maneres següents: 



 
 

3.1. L'adaptació a format virtual. 
3.2. El canvi de dates per a la seva realització: es contempla com a data límit de realització 

el 31 de desembre de 2020, llevat que el mòdul de pràctiques tingui una data de 
finalització posterior.   

3.3. Les Pràctiques de l'àmbit de Salut, mitjançant el reconeixement de les prestacions als 
centres sanitaris en aquest període de crisi.  

 

4. El Treball de fi d’estudis (TFE) 
 
4.1. En el cas que l’alumnat realitzi el seu TFE des de casa amb seguiment en línia del 

tutor, se seguirà l'establert en l'apartat d'avaluació d'aquest document.   

4.2. En el cas que l’estudiant no pugui realitzar el seu TFE des de casa, es perllongarà el 
període de realització i avaluació més enllà dels sis mesos establerts a la normativa 
acadèmica.  

 

5. Avaluació 
 
5.1. Excepcionalment, i només per a l'avaluació d'assignatures d'aquest segon 

quadrimestre, segons els acords aprovats pel Consell de Govern, es flexibilitzaran els 
termes concrets del que estipula la normativa acadèmica sobre avaluació contínua 
quant al nombre i tipus d'activitats avaluables i el seu pes en la qualificació final de 
l'assignatura.  

5.2. Si en algun cas no es pot adaptar l’avaluació al format virtual, es programaran 
avaluacions presencials per al curs 2019-20 fins al 31 de desembre de 2020, llevat dels 
estudis que tinguin prevista una data d’avaluació posterior. 

5.3. Atès que pot haver-hi estudiants amb dificultats objectives per fer el seguiment de la 
docència virtual (situacions laborals derivades de l'emergència sanitària, cura de 
persones al seu càrrec, malaltia, etc.), s’habilitarà un procediment específic per tal 
que aquests estudiants tinguin garanties per poder accedir a l'avaluació i eventual 
acreditació de les assignatures cursades. Aquests mecanismes s'habilitaran, un cop 
identificats els casos, en estreta col·laboració entre la direcció de l’estudi i la 
Comissionada de la rectora per a l’Escola de Postgrau i la Qualitat Docent. 

 

6. Programació del curs 2020-2021 
 
6.1. El calendari de renovació de propostes per al curs 2020-2021 no es modifica. Tant la 

Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques (UGPQA) com la Unitat 
d’Economia seguiran tramitant les diferents sol·licituds per tal que es puguin 
presentar en les dates previstes.  

6.2. Pel que fa a les noves propostes, la UGPQA continuarà amb la seva tramitació. En 
previsió que les diferents Comissions de Màsters no es puguin reunir o es reuneixin de 
manera desigual, es programarà una Comissió d’Afers Acadèmics extraordinària al 
mes de juliol per a la seva aprovació. 

 



 
 
 

 

7. Seguiment i reajustament d'aquestes mesures 

7.2 Les qüestions que puguin anar sorgint s'aniran tractant en funció de com vagi canviant el 
context. Les vies de comunicació entre les diferents unitats de l’Escola de Postgrau i l’Equip de 
Govern de la UAB continuaran permanentment obertes i coordinades, amb la finalitat d’afavorir 
l’aplicació de solucions específiques per a cadascun dels supòsits que es plantegin.  
 
7.2 Qualsevol altra normativa aprovada des del Govern de l’Estat o des de la Generalitat que 
afecti al contingut d’aquesta instrucció, prevaldrà respecte aquesta. 
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