Facultat de Dret
INDICACIONS SOBRE LA DOCÈNCIA DEL SEGON SEMESTRE
CURS 2020-2021

El Consell de Govern de la UAB celebrat el dia 10 de desembre va acordar “aprovar
l’adaptació a un model de docència mixta de les assignatures del segon semestre del
curs 2020-2021”.
En aplicació d’aquest acord, i prèvia consulta amb les direccions dels Departaments,
l’equip de deganat ha adoptat la programació de la docència dels graus durant el
segon semestre d’acord amb les següents indicacions, que es mantindran sempre que
la situació sanitària ho permeti.

I.

DOCÈNCIA MIXTA: LES MODALITATS DOCENTS

El model de docència mixta de la Facultat de Dret consisteix en la impartició de les
classes magistrals de manera virtual i
la realització de les classes de
seminari/pràctiques d’aula de manera presencial. L’estructura de Modalitats, ja
adoptada en el primer semestre, garanteix que tot l’alumnat de la Facultat disposi de
docència presencial, i que aquesta s’imparteixi en condicions que garanteixin la
seguretat (50% d’ocupació de les aules).

Modalitat A
•

La Modalitat A se seguirà a: Grau de Dret (Primer i Optatives de Quart); primer
curs del Grau d’ADE+Dret; Grau de Relacions Laborals (Primer i Quart); Grau
de Criminologia (tots els cursos).

•

L’alumnat tindrà una setmana de classe magistral i una setmana de
seminaris/pràctiques d’aula. Les classes magistrals seran sincròniques i per
videoconferència. Els seminaris/pràctiques d’aula seran presencials. Pel que fa
al criteri de divisió en Seminaris (Primer del Grau de Dret i Grau de
Criminologia) els criteris seran els següents:

-

-

•

Primer curs del Grau de Dret. El professorat responsable dividirà el grup
en tres Seminaris amb el mateix nombre d’integrants i comunicarà la
seva composició a través del Campus Virtual.
Grau de Criminologia. Els alumnes es distribuiran, com a regla general,
en seminaris d’igual dimensió, fent que l'alumnat del Doble Grau de
Criminologia+Dret coincideixi en un mateix seminari.

En la setmana que correspongui classe magistral, els alumnes tindran dues
sessions de classe magistral.
En la setmana que correspongui
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seminari/pràctiques d’aula,
seminari/pràctiques d’aula.

•

els

alumnes

tindran

dues

sessions

de

L'avaluació basada en exàmens i en proves d'avaluació continuada serà
presencial. Les proves d'avaluació continuada s'han de convocar durant la
setmana en la què estigui programada pràctica d'aula o seminari.

Modalitat B
•

La Modalitat B se seguirà a: Grau de Dret (Segon i Tercer); Grau de Relacions
Laborals (Segon i Tercer); Grau d’ADE+Dret (Segon, Tercer, Quart, Cinquè i
Sisè).

•

L’alumnat tindrà una setmana de classe magistral i una setmana de pràctiques
d’aula. Les classes magistrals seran sincròniques i per videoconferència. Les
practiques d’aula seran presencials.

•

Als efectes de les pràctiques d’aula, l’alumnat es dividirà en dos grups (Grup A
i Grup B). El Grup A rebrà classe durant la primera part de la setmana i el Grup
B rebrà classe la segona part de la setmana. La divisió en grups serà realitzada
pel responsable de l’assignatura i comunicada als estudiants via Campus
Virtual, amb anticipació suficient, seguint el criteri següent:

El Grup A anirà de la lletra A a la lletra L.
El Grup B anirà de la lletra M a la lletra Z.
•

En la setmana dedicada a pràctiques d’aula, es dedicarà una sessió a l’alumnat
del Grup A i una altra sessió a l’alumnat del Grup B, tal i com es pot veure en
el quadre adjunt on es reprodueix un exemple dins del marc d’una assignatura
de 6 crèdits:

Setmana 1
Setmana 2
Setmana 3
Setmana 4

1’5 hores de seminari grup A/1’5 hores de seminari grup B
(presencial dos grups)
3 hores de docència magistral per videoconferència
adreçada a tot el grup.
1’5 hores de seminari grup A/1’5 hores de seminari grup B
(presencial dos grups)
3 hores de docència magistral per videoconferència
adreçada a tot el grup.
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•

En les assignatures de 9 crèdits, durant la setmana de pràctiques d’aula cada
un dels dos grups tindrà de manera alterna 1h 30 hores de classe o 3 hores de
classe. En la taula següent apuntem un exemple general i en les posteriors un
exemple concret per als grups 1 i 3 de segon i de tercer de Dret.
Exemple general

Setmana 1
Setmana 2
Setmana 3
Setmana 4

1’5 hores de seminari grup A/3 hores de seminari grup
B O viceversa (presencial dos grups)
4’5 hores de docència magistral per videoconferència
3 hores de seminari grup A/1’5 hores de seminari grup
B O viceversa (presencial dos grups)
4’5 hores de docència magistral per videoconferència

Exemple específic d’assignatures de 9 crèdits de segon
SETMANA 1
PRÀCTIQUES A
L'AULA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:30

Civil III
SUBGRUP A

Administratiu II
SUBGRUP B

Dret de la Unió Europea
SUBGRUP A

Mercantil I
SUBGRUP A

Dret de la Unio Europea
SUBGRUP B

10:15

Administratiu II
SUBGRUP A

Civil III
SUBGRUP B

Mercantil I
SUBGRUP A

Dret de la Unió Europea
SUBGRUP A

Mercantil I
SUBGRUP B

Setmana 1: Dret Mercantil I Subgrup A dos dies de classe; Subgrup B 1 dia de classe.
Setmana 1: Dret de la Unió Europea Subgrup A dos dies de classe; Grup B 1 dia de classe.
SETMANA 3
PRÀCTIQUES A
L'AULA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:30

Civil III
SUBGRUP A

Administratiu II
SUBGRUP B

Dret de la Unió Europea
SUBGRUP A

Mercantil I
SUBGRUP B

Dret de la Unio Europea
SUBGRUP B

10:15

Administratiu II
SUBGRUP A

Civil III
SUBGRUP B

Mercantil I
SUBGRUP A

Dret de la Unió Europea
SUBGRUP B

Mercantil I
SUBGRUP B

Setmana 3: Mercantil I Subgrup B dos dies de classe; subgrup A 1 dia de classe.
Setmana 3: Dret de la Unió Europea Subgrup B dos dies de classe; subgrup A 1 dia de classe.
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Exemple específic d’assignatures de 9 crèdits de tercer

SETMANA 1
PRÀCTIQUES A L'AULA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:30

Civil IV
SUBGRUP A

Dret Processal II
SUBGRUP B

Treball i Seguretat
Social II
SUBGRUP A

Processal II
SUBGRUP B

Financer i Tributari II
SUBGRUP B

10:15

Financer i Tributari II
SUBGRUP A

Civil IV
SUBGRUP B

Processal II
SUBGRUP A

Financer i Tributari II
SUBGRUP A

Treball i Seguretat
Social II
SUBGRUP B

Setmana 1: Financer Grup A dos dies de classe; Grup B 1 dia de classe.
Setmana 1: Processal Grup B dos dies de classe; Grup A 1 dia de classe.
SETMANA 3
PRÀCTIQUES A L'AULA

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

8:30

Civil IV
SUBGRUP A

Dret Processal II
SUBGRUP B

Treball i Seguretat
Social II
SUBGRUP A

Processal II
SUBGRUP A

Financer i Tributari II
SUBGRUP B

10:15

Financer i Tributari II
SUBGRUP A

Civil IV
SUBGRUP B

Processal II
SUBGRUP A

Financer i Tributari II
SUBGRUP B

Treball i Seguretat
Social II
SUBGRUP B

Setmana 3: Financer Grup B dos dies de classe; Grup A 1 dia de classe.
Setmana 3: Processal Grup A dos dies de classe; Grup B 1 dia de classe.

•

En la setmana de pràctiques d’aula el professorat programarà una sessió
tutorial per videoconferència dins del seu horari de tutories. Aquesta sessió
tutorial es justifica en el fet que en la setmana de pràctiques d’aula l’alumnat
rep només la meitat de la docència.

•

L'avaluació basada en exàmens i en proves d'avaluació continuada serà
presencial. Les proves d'avaluació continuada s'han de convocar durant la
setmana en la què estigui programada pràctica d'aula o seminari.
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II.

CALENDARI ACADÈMIC, HORARIS I DISTRIBUCIÓ DE CLASSES PER
SETMANES

•

El Consell de Govern del dia 9 de juny de 2020 va aprovar el calendari
acadèmic en el qual l’inici de semestre per al 1er curs comença la setmana del
22 de febrer (setmana 2), mentre per a la resta de cursos de grau el curs
comença la setmana del 15 de febrer (setmana 1).

•

Els graus de Dret (primer Curs), Relacions Laborals (tots els Cursos) i
Criminologia (tots els Cursos) tenen 13 setmanes de docència. La resta de
cursos tenen 15 setmanes de docència. Tanmateix, aquest any la programació
està estretament condicionada per un inici tardà del curs. Aquesta
circumstància ha afectat també a una programació d’exàmens coherent amb
les dates de tancament d’actes. Per això, en el cas dels cursos 2on a 4rt de
Dret, es comptarà amb un màxim de 14 setmanes per tal d’impartir la matèria.

•

Els horaris de classe són els mateixos que ja estaven programats, i es
mantindran durant tot el curs amb independència de les variacions que es
puguin produir en el desenvolupament de la docència a causa de la situació
sanitària. Únicament en el grau de Criminologia seran possibles petits
ajustaments d'horaris per adaptar-se a la docència mixta.

•

A continuació, a la següent pàgina, es pot veure la distribució de les classes
per setmanes en la Modalitat A i la Modalitat B.
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SETMANA

INICI CLASSES PRIMER

1

15-19
febrer
2021

2

22-26
febrer
2021

3

1-5
març
2021

4

8-12 març
2021

5

15-19
març
2021

6

22-26
març
2021

7

5-9 abril
2021

MODALITAT A
Classe Magistral-Videoconferència
(3 hores )

MODALITAT B 6 crèdits
Grup A: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula-presencial
Grup B: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula-presencial

Seminari/Pràctiques Aula-Presencial 2 sessions de 1,30 hores de magistral(3 hores)
videoconferència

Classe Magistral Videoconferència
(3 Hores).

Grup A: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula-presencial
Grup B: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula-presencial

Seminari/Pràctiques Aula-Presencial 2 sessions de 1,30 hores de magistral(3 hores)
videoconferència

Classe Magistral-Videoconferència
(3 hores )

Grup A: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula-presencial
Grup B: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula-presencial

Seminari/Pràctiques Aula-Presencial 2 sessions de 1,30 hores de magistral(3 hores)
videoconferència

Classe Magistral-Videoconferència
(3 hores )

Grup A: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula -presencial
Grup B: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula-presencial

8

12-16 abril Seminari/Pràctiques Aula-Presencial 2 sessions de 1,30 hores de magistral2021
(3 hores)
videoconferència

9

19-23 abril
2021

10

26-30 abril Seminari/Pràctiques Aula-Presencial 2 sessions de 1,30 hores de magistral2021
(3 hores)
videoconferència

11

3-7 maig
2021

Classe Magistral-Videoconferència
(3 hores )

Classe Magistral-Videoconferència
(3 hores )

Grup A: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula-presencial
Grup B: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula presencial

Grup A: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula -presencial
Grup B: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula -presencial

12

10-14
Seminari/Pràctiques Aula-Presencial 2 sessions de 1,30 hores de magistralmaig 2021
(3 hores)
videoconferència

13

17-21
maig 2021

14

24-28
maig
2021

15

31 maig-4
juny 2021

16

7-11 juny
2021
14-18
Juny 2021
21-25 juny
2021
28 juny-2
de juliol
5-9 de
juliol 2021

17
18
19
20

Classe Magistral-Videoconferència
(3 hores )

Grup A: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula-presencial
Grup B: 1 sessió de 1,30 hores de
pràctiques d’aula-presencial

Seminari/Pràctiques Aula-Presencial 2 sessions de 1,30 hores de magistral(3 hores)
videoconferència
AVALUACIONS

AVALUACIONS

AVALUACIONS

AVALUACIONS

AVALACIONS

AVALUACIONS

AVALUACIONS

AVALUACIONS

AVALUACIONS

AVALUACIONS

AVALUACIONS

AVALUACIONS
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III.

SITUACIONS DE VULNERABILITAT I DE RISC

Els i les estudiants que no puguin seguir el curs per raó de la Covid-19 podran sol·licitar
una adaptació de la docència i de l’avaluació d’acord amb els criteris i el procediment
que s’establiran a l’efecte.
L’Equip de Govern de la UAB disposarà les mesures relatives al professorat vulnerable
i en situació de risc, la prevenció i seguretat per a garantir la docència, la formació del
professorat per la docència mixta, i l’equipament i les infraestructures.

IV.

SEGUIMENT I AJUSTAMENT DE LES INDICACIONS

Tal com preveu el document Instrucció sobre la planificació de la docència del curs
2020-2021, la planificació docent prevista en aquestes Indicacions podrà ser objecte
de modificacions en el cas de que es produeixin canvis en la situació sanitària. En
qualsevol cas serà l’Equip de Govern qui estudiarà conjuntament amb els centres les
mesures que caldrà adoptar.
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