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Davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la Direcció General
d’Universitats ha considerat el període comprès entre l’1 de juny i el 31 de desembre
del 2020 com a “període excepcional” per al Sistema Universitari de Catalunya.
L’Equip de Govern de la UAB, després de la reunió mantinguda el 29 de maig amb els
deganats i la direcció de centre, ha elaborat el document Instrucció sobre la
planificació de la docència del curs 2020-2021, que serà aprovat en un Consell de
Govern extraordinari la primera setmana de juliol. Seguint les directrius d’aquest
document, l’Equip de deganat de la Facultat, d’acord amb les direccions dels tres
Departaments i amb el suport de Gestió acadèmica, ha adoptat les següents
Indicacions per a la planificació de la docència dels graus per al curs 2020-2021.
Aquest document s’enviarà al Vicerectorat de Programació Acadèmica i serà presentat
a les Unitats docents per les Coordinacions de titulació.

I.

DOCÈNCIA MIXTA: LES MODALITATS DOCENTS

La Universitat Autònoma de Barcelona planificarà el curs 2020-2021 en base els
principis de presencialitat, seguretat i sostenibilitat, tot desenvolupant un model de
docència mixta per al primer quadrimestre, mentre per al segon quadrimestre es
preveu un model de docència presencial excepte que la situació sanitària ho
impedeixi. La docència de la Facultat de Dret seguirà doncs la docència mixta, en la
qual les classes magistrals es faran de manera virtual i les classes de
seminari/pràctiques d’aula es faran de manera presencial. L’estructura de Modalitats
docents que hem establert garanteix que durant el primer quadrimestre 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). La realització de totes les
classes magistrals de manera virtual –també les dels grups petits- es justifica en la
necessitat d’assegurar que tot l’alumnat de la Facultat disposi de la docència
presencial en condicions de seguretat.

Modalitat A
•

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.

•

En la setmana que correspongui classe magistral, els alumnes tindran dues
sessions de classe magistral.
En la setmana que correspongui
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•

Excepcionalment, a l’assignatura Instruments per l’Estudi del grau de Dret
totes les sessions seran presencials donat que només hi ha docència de
seminari.

•

L’avaluació basada en exàmens serà presencial.

•

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

Modalitat B
•

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). La divisió en Grup A i Grup B serà realitzada per la Gestió Acadèmica
de la Facultat i comunicada al professorat responsable.

•

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

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.
1’5 hores de seminari grup A/1’5 hores de seminari grup B
(presencial dos grups)
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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, tal i com es detalla en la taula següent:

Setmana
1
Setmana
2
Setmana
3
Setmana
4

•

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

En les assignatures de 3 crèdits, cada setmana de pràctiques d’aula tindrà
classe un dels dos grups, tal i com es detalla en la taula següent:

Setmana 1
Setmana 2

1’5 hores de docència magistral per
videoconferència
1’5 hores de seminari grup A, presencial

Setmana 3

1’5 hores de docència magistral per videoconferència

Setmana 4

1’5 hores de seminari grup B, presencial

•

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 serà presencial.

•

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

CALENDARI ACADÈMIC, HORARIS I DISTRIBUCIÓ DE CLASSES PER
SETMANES

•

El Consell de Govern del dia 9 de juny va aprovar un nou Calendari acadèmic
en el qual l’inici de curs per al 1er curs comença la setmana del 28 de setembre
(setmana 3), mentre per a la resta de cursos de grau el curs comença la
setmana del 14 de setembre (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.

•

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 la programació docent degudes a les necessitats sanitàries.

•

A continuació, a la següent pàgina, es pot veure la distribució de les classes
per setmanes en la Modalitat A i la Modalitat B. S’adverteix que en el cas de les
assignatures obligatòries de quart curs del grau de Dret, malgrat estar incloses
dins de la Modalitat B, la setmana d’impartició de docència presencial coincidirà
amb les assignatures de la Modalitat A.
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SETMANA

INICI CLASSES
PRIMER

MODALITAT A

MODALITAT B
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

1

14-18
setembre
2020

Classe Magistral-Videoconferència (3
hores )

2

21-24
setembre
2020

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

3

28 set-2
oct 2020

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

4

5-9
octubre
2020

Classe Magistral-Videoconferència (3
hores )

5

12-16
octubre
2020

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

6

19-23
octubre
2020

Classe Magistral-Videoconferència (3
hores )

7

26-30
octubre
2020

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

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

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

2-6
Classe Magistral-Videoconferència (3
novembre
hores )
2020

9

9-13
novembre
2020

10

16-20
Classe Magistral-Videoconferència (3
novembre
hores )
2020

11

23-27
novembre
2020

12

30 nov-4 Classe Magistral-Videoconferència (3
dec. 2020
hores )

13

7-11
desembre
2020

14

14-18
Classe Magistral-Videoconferència (3
desembre
hores )
2020

15

21 22
desembre
Seminari/Pràctiques Aula-Presencial 2 sessions de 1,30 hores de magistral2020 i 7 i 8
(3 hores)
videoconferència
de gener
2021

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

16

11-15
gener
2021

AVALUACIONS

AVALUACIONS

17

18-22
gener
2021

AVALUACIONS

AVALUACIONS

18

25-29
gener
2021

AVALUACIONS

AVALUACIONS

19

1-5 febrer
2021

AVALUACIONS
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AVALUACIONS

•

Obligatòries de quart del grau de dret model B.
SETMANA
1

2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

14-18
setembre
21-24
setembre
2020
28 set-2
oct 2020
5-9
octubre
12-16
octubre
2020
19-23
octubre
26-30
octubre
2020
2-6
novembre
9-13
novembre
2020
16-20
novembre
23-27
novembre
2020
30 nov-4
dec. 2020
7-11
desembre
2020
14-18
desembre

OBLIGATÒRIES QUART CURS DRET MODALITAT B AMB
PRESENCIALITAT EN LES MATEIXES SETMANES QUE LA MODALITAT A
Classe Magistral-Videoconferència

Seminari/Pràctiques Aula-Presencial

Seminari/Pràctiques d’aula-Presencial
Classe Magistral-Videoconferència

Seminari/Pràctiques d’aula-Presencial
Classe Magistral-Videoconferència

Seminari/Pràctiques d’aula-Presencial
Classe Magistral-Videoconferència

Seminari/Pràctiques d’aula-Presencial
Classe Magistral-Videoconferència

Seminari/Pràctiques d’aula-Presencial
Classe Magistral-Videoconferència

Seminari/Pràctiques d’aula-Presencial
Classe Magistral-Videoconferència

15

21 22
desembre
2020 i 7 i 8
de gener
2021

Seminari/Pràctiques d’aula-Presencial

16

11-15
gener
2021

AVALUACIONS

17

18-22
gener
2021

AVALUACIONS

18

25-29
gener
2021

AVALUACIONS

19

1-5 febrer
2021

AVALUACIONS
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III.

GUIES DOCENTS

Les guies docents s’elaboraran d’acord amb el procediment habitual i seguiran les
indicacions de les Coordinacions dels graus.
En les guies docents de les assignatures del primer quadrimestre s’inclourà la següent
nota a l’inici de l’apartat de metodologia: “La docència de l’assignatura serà mixta: les
classes magistrals seran virtuals i els seminaris/pràctiques d’aula seran presencials”.
En totes les guies docents s’inclourà la següent nota a l’inici de l’apartat de
metodologia: “La metodologia docent i l’avaluació poden experimentar alguna
modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats
sanitàries”.

IV.

SITUACIONS DE VULNERABILITAT I DE RISC

Els 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.

V.

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, les modificacions només es faran a meitat de quadrimestre quan es
derivin d’instruccions sanitàries de confinament forçós d’un centre o de tota la
Universitat, i serà l’Equip de Govern qui estudiarà conjuntament amb els centres les
mesures que caldrà adoptar.
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