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Pla de contingència per a la finalització del curs 2019-2020
Aprovat pel vicerectorat de Programació Acadèmica i Qualitat el 13 de maig de 2020

Aquest Pla de contingència dona compliment a l’establert en el marc general de la Instrucció
6/2020, per a la finalització del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de crisi
ocasionada per la COVID-19, aprovada en la sessió extraordinària del Consell de Govern del 16
d’abril de 2020, segons la qual cada centre haurà d’elaborar un pla de contingència i
comunicar-lo al Vicerectorat de Programació Acadèmica i Qualitat (VRPAQ).
El pla de contingència de la Facultat de Medicina ha estat acordat per l’equip de deganat, els
coordinadors de titulació i els coordinadors d’unitats docents, tenint en compte les opinions
dels representants de l’alumnat.
L’objecte d’aquest document de criteris generals és adaptar el curs acadèmic dels estudis
oficials de grau i de màster a l'estat d'alarma declarat a causa de la COVID19 coronavirus, per
tal que:
- els estudiants que estiguin en disposició de finalitzar els estudis puguin fer-ho.
- la resta d’estudiants puguin completar el curs.
Aquest pla de contingència de la Facultat de Medicina s’anirà actualitzant en funció de com
vagi canviant el context, i queda condicionat a l’aprovació de noves instruccions del Consell de
Govern de la UAB, així com a les directrius del Govern de l’Estat o de la Generalitat.
- Docència
Tal com se’ns demanava a la instrucció 6-2020 s’han redissenyat les activitats formatives
pendents i s’han adequat a la modalitat virtual, s’han prioritzat els continguts essencials per a
l’adquisició de les competències. Els objectius han estat:
1. Dissenyar alternatives a la presencialitat de les assignatures pràctiques sempre que ha
estat possible.
2. Adaptar les assignatures i la guia docent, contingut, tipologies docents, activitats,
avaluació, bibliografia tenint en compte la situació excepcional.
3. Implementar activitats docents en línia per suplir les activitats presencials de classes
teòriques i seminaris.
4. Continuar fent el seguiment i tutorització de l’aprenentatge dels alumnes emprant
mitjans de comunicació electrònica i els foros del Campus Virtual
5. Comunicar als coordinadors de titulació l’adaptació de cada una de les assignatures,
juntament amb el pla d’avaluació previst per la superació de l’assignatura.
6. Comunicar a l’estudiant mitjançant, la publicació al Campus virtual, de totes les
modificacions que s’han presentat en aquest pla de contingència.
7. Contemplar un procediment específic pels estudiants que presentin dificultats
objectives per al seguiment de la docència i l’avaluació virtual.
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Al nostre parer, i seguint les directrius del punt 5.2 de la instrucció 6/2020 del Consell de
Govern de la UAB, s'hauria de valorar i tenir en compte les següents qüestions:
a) Identificar els casos especials de estudiants amb dificultats objectives
b) Habilitar un mecanisme específic per poder accedir a l'avaluació
El procediment que proposem per abordar aquests casos seria:
-

Els estudiants, que puguin acollir-se al supòsit de la instrucció 5.2, remetran a la Gestió
Acadèmica de la Facultat, una petició especificant el motiu de la sol·licitud amb
documentació acreditativa (contracte de treball, certificat mèdic, etc.), sempre que es
disposi. S’acceptaran sol·licituds que siguin enviades únicament des de l’adreça
electrònica institucional de la UAB (@e-campus.uab.cat).

-

Un cop resoltes les sol·licituds, la Gestió Acadèmica de la Facultat/deganat enviarà un
llistat dels alumnes afectats a la Gestió de la Unitat Docent, a la que l’alumne pertany,
perquè aquesta, a la vegada, faci arribar el llistat al professorat responsable de la/les
corresponents assignatures.

-

En l’habilitació del mecanisme per poder accedir a l’avaluació es recomanarà al
professorat, com orientació general, però sempre respectant la seva decisió, ser
sensible i receptiu a la situació especial d’aquests moments, condicionada per la
COVID-19, podent considerar que en les solucions que es donin hagi la màxima
flexibilització possible.

-

També es suggerirà al professorat que per adaptar l’avaluació a les circumstancies
actuals es poden considerar i admetre, segons el seu propi criteri, modificacions en la
modalitat de l’avaluació, en el seu contingut o, inclòs, en el calendari (dates de
realització de l’examen).

-

Les reclamacions derivades de l’aplicació d’aquestes sol·licituds seran canalitzades en
un primer nivell per la GA i Coordinació de les UUDD i remeses posteriorment al
deganat per ser resoltes. Les resolucions del deganat es podran recórrer davant de la
rectora.

AVALUACIÓ
-

Cal desenvolupar mecanismes d’avaluació no presencials, inclosos tots els exàmens
programats (parcials, finals i de recuperació). Tots els exàmens o proves que els
substitueixin hauran de realitzar-se de forma virtual.

-

Com a norma general, es manté el calendari d’avaluacions inicialment previst. En funció de
les necessitats i de l’evolució de la situació, es podrà establir dates i períodes nous dins el
calendari per a la realització de proves d’avaluació.
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-

Tots els continguts docents que no es puguin substituir o adaptar per alternatives de
docència virtual i d’autoestudi no seran objecte d’avaluació.

-

El professorat comunicarà a l’alumnat, amb la suficient antelació, el pla de treball i el pla
d’avaluació, que registrin les variacions respecte al contingut de la guia docent de
l’assignatura, sense que calgui reobrir-la ni modificar-la. El professorat haurà de trametre
aquesta informació a les coordinacions de titulació i serà responsable de publicar-la en el
Campus Virtual de l’assignatura.

-

Es mantindrà el sistema d’avaluació continuada previst a la guia docent, amb aquelles
modificacions obligades per la modificació de la presencialitat.

-

PRÀCTIQUES
Atesa la complexitat i l’especificitat de les tipologies de pràctiques la nostra Facultat ha
flexibilitzat al màxim i adaptat les assignatures sempre que ha estat possible.
Pràctiques professionals de Màster:
En el cas de les Pràctiques professionals dels Màsters impartits a la Facultat de Medicina
valorem les alternatives següents:




Alumnes que han pogut fer teletreball i que podran acabar-les a temps en algun
moment abans de finalitzar el calendari ordinari.
Alumnes que no han pogut fer teletreball, les podran realitzar allargant el període fins
com a màxim el 30 d'octubre.
No contemplem de moment alumnes que hagin d'anul·lar la matrícula i acollir-se a
la convocatòria extraordinària de febrer del curs 2020-2021.

Pràctiques de titulacions amb directrius (professions regulades):
Grau en Medicina:
Pràcticum IV i Pràcticum V –
1.- Practiques clíniques/presentació de casos clínics: es convalidaran totes les pràctiques
clíniques que no s’han fet des del 1.3.20. No obstant no es posarà nota sinó que seran “no
avaluables”. Pel que fa a la presentació del cas clínic (d’aquelles rotacions que no s’hagin
pogut fer) i donat que va lligat a la Pràctica Clínica, s’aplicaran els mateixos criteris que
amb les pràctiques clíniques. El mateix per totes les activitats avaluables durant la pràctica
Clínica com assistència a sessions/MiniCEX.
2.- ACOEs: donat que el Departament de Salut no efectuarà enguany les ACOEs de sisè
curs, els responsables de Pràcticum IV i V estan analitzant una alternativa a fi que els
alumnes puguin obtenir un certificat de qualitat respecte a les competències adquirides en
el grau de Medicina. S’ha decidit tanmateix reduir la ponderació d’aquesta prova. El
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percentatge definitiu es decidirà en funció del tipus de prova que decideixin els
responsables.

Grau en Infermeria: El Pràcticum VI va finalitzar les seves estades abans de l’estat
d’alarma.
PRÀCTICUM I
S’han cancel·lat totes les pràctiques hospitalàries i d’atenció primària.
El Pràcticum I consta de dos períodes. El primer període els estudiants van assistir una
setmana i mitja i el segon període no han assistit.
S’ha avaluat a partir dels seminaris de casos clínics de forma virtual liderat per la
professora de pràctiques amb un pes del 50% de la nota i de l’elaboració d’un Procés
d’Atenció Infermeria (PAI) a partir d’un cas individual que se li ha presentat a cada
estudiant, de manera que també té un pes del 50%.
S’ha utilitzat la mateixa rubrica i en l’apartat de pràctiques consta No Avaluat.
L’avaluació de les competències que no es puguin avaluar mitjançant els sistemes
avaluatius proposats, es farà el curs 2020-21. Per això, s’ha pensat a afegir dues o tres
setmanes al pràcticum VI, per la qual cosa es demana un tancament d’actes que com molt
d’hora sigui en les següents dates: Primer semestre 12 març 2021 i el segon semestre: 15
juliol 2021
PRÀCTICUM II
Practiques externes: 210 hores.
El 50% de la classe ha pogut fer 3 setmanes, el que equival a 105 hores. L'altre 50% no ha
fet cap hora.
Es farà el possible per augmentar el nombre d'hores en el PIV, el curs 2020-21.
Seminaris de casos clínics: 15 hores. Els han fet de forma virtual
Quant a l'avaluació, queda de la següent forma
•

Avaluació mitjançant casos pràctics i resolució de problemes: 50%

•

Defensa oral de treballs (seminaris online): 50%

L’avaluació de les competències que no es puguin avaluar mitjançant els sistemes
avaluatius proposats, es farà el curs 2020-21. Per això, s’ha pensat a afegir dues o tres
setmanes al pràcticum III, IV i V, per la qual cosa es demana un tancament d’actes que com
molt d’hora sigui en les següents dates: Primer semestre 12 març 2021 i el segon
semestre: 15 juliol 2021
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PRÀCTICUM V
Pràctiques externes : 351 hores
Només s’han pogut cursar un 30% de les pràctiques. L’avaluació, queda de la forma
següent:
Quant a l'avaluació, queda de la següent forma
•

Avaluació mitjançant casos pràctics i resolució de problemes: 50%

•

Defensa oral de treballs (seminaris online): 50%

L’avaluació de les competències que no es puguin avaluar mitjançant els sistemes
avaluatius proposats, es farà el curs 2020-21. Per això, s’ha pensat a afegir dues o tres
setmanes al pràcticum III, IV i V, per la qual cosa es demana un tancament d’actes que com
molt d’hora sigui en les següents dates: Primer semestre 12 març 2021 i el segon
semestre: 15 juliol 2021

PRÀCTIQUES EXTERNES INTEGRADES
L'assignatura consta de dues parts:
- Pràctica clínica en serveis complexes i especials
- Seminaris de casos clínics.
Donada la situació dels serveis hospitalaris no es pot realitzar la pràctica clínica i es
realitzarà seminaris de casos clínics de forma virtual.
L'avaluació quedarà de la següent manera:
- Treball de casos clínics: 60% de la nota final
- Seminari virtual: 40% de la nota final

PRÀCTIQUES EXTERNES EN SALUT INFANTIL
L'assignatura consta de dues parts:
- Pràctica clínica en serveis complexes i especials
-Seminaris de casos clínics.
Donada la situació dels serveis hospitalaris no es pot realitzar la pràctica clínica i es
realitzarà seminaris de casos clínics de forma virtual.
L'avaluació quedarà de la següent manera:
- Treball de casos clínics: 60% de la nota final
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- Seminari virtual: 40% de la nota final

PRÀCTIQUES EXTERNES EN SALUT MENTAL AL LLARG DE LA VIDA
És un pràcticum, que s’hi havia de realitzar en centres de Salut Mental del 28 d’abril al 13
de juny 2010.
A causa de la impossibilitat de fer les presencialment. S’ha plantejat unes activitats
compensatòries com son:
•

L’assignatura es distribueix en 4 pràctiques o exercicis.

• Cada pràctica va acompanyada d'una rúbrica especifica per a cada exercici. Les
pràctiques son de reflexió sobre casos clínics de l’àmbit de la salut mental i un PAE, d’un
cas clínic.
•

Cada exercici i la seva rúbrica està explicat i penjat al Moodle.

AVALUACIÓ:
Cada pràctica o exercici és el 25% de la nota de l’assignatura, amb el que la suma de les 4
és la nota final (100%).

Grau en Fisioteràpia
Els pràcticums de segon semestre es realitzen en tres períodes:
Grup 1: 10/02/20 a 09/03/20
Grup 2: 11/03/20 a 16/04/20 (vacances setmana santa del 6 al 18 abril)
Grup 3: 20/04/20 a 19/05/20 (1 maig festiu)
Això vol dir que el grup 2 i el 3 no han pogut fer cap sessió
Proposta: el 50% de la nota del 1º semestre compta un 50% de nota del 2º semestre i a
més a més cal que l’estudiant un treball que el professor de l’assignatura li demani, de
l’especialitat que està cursant estudiant en el pràcticum.
No es poden acollir els alumnes que ho hagin superat el 1º semestre
Els alumnes que van fer el primer torn del Pràcticum del 2º semestre tindran la nota que
van obtenir.
PRÀCTICUM VI – Estudiants d’últim curs
a. Fer la mitjana de les qualificacions de tots els pràcticums realitzats en el grau . Opció
de pujar nota per sobre de 7 amb un treball.
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TREBALL DE FINAL D'ESTUDIS (TFE)

Treballs de fi de Grau
Els TFG s’estan desenvolupant mitjançant el seguiment virtual i el calendari es manté dins
del previst pel calendari acadèmic-administratiu.
La presentació i defensa del TFG es durà a terme en format virtual amb les eines
informàtiques de què es disposi.
Els coordinadors del TFG de cada Grau comunicaran als alumnes les dates d’entrega del
treball i de la presentació, si hi ha canvis. En principi no es preveu la utilització del tercer
període del calendari acadèmic per la seva presentació i avaluació.
Treballs de fi de Màster


Els TFM vinculats al desenvolupament d’unes pràctiques professionals que no s’ha
pogut fer un seguiment de manera virtual, s’hauran d'allargar fins com a màxim el 30
d'octubre. En aquests casos, l’avaluació es pot fer, com a màxim, fins al 30 de
novembre.
La presentació del TFM es pot dur a terme en format virtual a través de les eines que
es disposin. La defensa o avaluació del mateix es podrà realitzar amb o sense tribunal
depenent de la situació de cada Màster.

12 de maig de 2020
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