INFORMACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ A LA FACULTAT

Benvolgudes, benvolguts,
Un cop transcorreguda la primera setmana de tancament de la Universitat, i com a
continuació del missatge del passat dia 17, l’equip de deganat us fem arribar aquest resum
sobre la situació a la nostra Facultat per tal de que tingueu informació sobre el
desenvolupament de l’activitat acadèmica en el nostre centre:
1) Pel que fa al desenvolupament de la docència virtual, hem de constatar l’esforç
que està realitzant el professorat de la Facultat per adaptar-se ràpidament a la nova
situació creada per la crisi. Agraïm enormement el treball i la implicació de la
majoria del professorat per a formar-se en l’ús de les eines tecnològiques, així
com l’esperit de col·laboració entre els companys per a fer front al repte que
suposen aquests canvis per a tots els membres de la Facultat. Malgrat els
problemes dels primers dies amb les TIC a la UAB, hem constatat que s’està fent
un ús intensiu del Campus Virtual. També de l’eina TEAMS, disponible al
Microsoft de la UAB, que s’han mostrat de gran utilitat per a la docència i per
això us encoratgem vivament a utilitzar-la. En un altre missatge us enviem
informació per a conèixer com funciona.
Us volem recordar la responsabilitat que tots i cadascun de nosaltres tenim en
garantir el funcionament de la Universitat com a servei públic, i mantenir la seva
continuïtat i normalitat acadèmica durant aquest període excepcional. A assolir
aquest objectiu hi contribueixen de forma important els serveis de gestió
acadèmica, als quals també volem agrair el seu treball.
2) Pel que fa a les pràctiques externes, s'han seguit les instruccions del vicerectorat
d'alumnat i ocupabilitat, i s’han suspès temporalment els efectes dels convenis de
pràctiques
acadèmiques,
fins
que
es
deroguin
les
mesures
extraordinàries. Aquesta suspensió no s’aplica als convenis de pràctiques
acadèmiques externes subscrits amb les entitats que puguin assegurar el normal
desenvolupament de les activitats formatives de manera no presencial.
La informació dels Graus és la següent:
Grau de Dret. Dels 136 alumnes matriculats, un 42% ha finalitzat les 300 hores
de pràctiques i ha lliurat la Memòria. Un 15% realitza les pràctiques de forma
virtual. Un 25% té el conveni de pràctiques temporalment suspès i un 6% es troba
en situacions diverses. Hi ha un 12% d’estudiants que a dia d’avui encara no han
facilitat informació sobre la seva situació. Les pràctiques a les Oficines Judicials,
que segueixen 20 alumnes, es troben en aquests moments suspeses.
Grau en Relacions Laborals. El 50,8 % dels alumnes matriculats es troben en la
situació de pràctiques suspeses, atès l’elevada col·laboració amb entitats del
sector sociosanitari. El 3,3 % dels alumnes matriculats es troben en situació de
telepràctiques. La resta ha finalitzat la seva estada en pràctiques amb normalitat.
Grau en Criminologia. Alumnat menció Prevenció i Seguretat: Pràctiques
realitzades al primer semestre del curs. Tots els alumnes han acabat les pràctiques.

1

Només resta pendent, en alguns casos, les avaluacions dels tutors. Alumnat
menció Execució Penal: S'ha procedit a fer un pla individualitzat per completat
les pràctiques a tot l'alumnat. La distribució de les situacions és la següent:
Alumnes que segueixen les pràctiques de manera virtual: 21%; Pràctiques
parcials+seminaris: 53%; Projecte alternatiu a les pràctiques: 15%; Pendents:
12%.
Les coordinacions acadèmiques dels respectius graus avaluaran de manera
individualitzada, si fos el cas, la planificació i avaluació dels alumnes que es trobin
en la situació de suspensió als quals se’ls ha informat a través del Campus Virtual.
3) Pel que fa a l'alumnat, l’equip de deganat ha estat en contacte amb el Consell
d'Estudiants de la Facultat per explicar-los, davant de la inquietud manifestada pel
funcionament del Campus Virtual, la tasca que els Serveis Informàtics de la UAB
estan realitzant per adaptar la xarxa virtual de la Universitat a la situació
excepcional actual. També estem atenen les queixes d’alguns alumnes adreçades
a través de Opina. De l'altra banda, també ha estat en comunicació amb el PIUNE
per garantir als alumnes amb necessitats especials les adaptacions metodològiques
i avaluadores que requereixin en el marc de la docència virtual.
4) Pel que fa als intercanvis, l’Àrea de Relacions Internacionals ha enviat un correu
a l’alumnat IN i OUT de la UAB, i la Facultat ha mantingut comunicació amb
l’alumnat del centre. S’ha obert un període extraordinari de modificació de
matrícula del 16 al 27 de març per aquells estudiants que vulguin renunciar al
programa de mobilitat i reincorporar-se a la docència de la UAB. Per tant, el
professorat es pot trobar amb nous estudiants en el seu grup a mig semestre, i us
demanem que els hi faciliteu al màxim la seva incorporació.
5) Pel que fa a l'assignatura TFG, en aquests moments es fa més necessari
l'acompanyament de l'alumne a través d'una resposta ràpida a les seves consultes
i correus, així com facilitant les tutories per Skype. Així mateix s'ha de tenir
present que, donat el tancament de les Biblioteques, l'alumne només disposa de
l'accés en línia a recursos bibliogràfics digitals. Els alumnes ja han estat informats
a través del campus virtual que es mantenen les dates de la convocatòria ordinària
de lliurament dels TFG (maig).

L’equip de deganat desitgem que estigueu bé, vosaltres i les vostres famílies, i reiterem
la nostra disposició per a resoldre les qüestions que es puguin plantejar en aquest període
d’excepcionalitat (dg.dret@uab.cat). També us volem animar i demanar-vos de nou
responsabilitat, solidaritat i resistència per a fer front a la difícil situació que vivim, i que
de ben segur superarem.

Bellaterra, 23 de març de 2020
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