
 
ADDENDA AL PLA DOCENT  2n semestre curs 2019-2020 

 
NOTA PER AL PROFESSORAT: Aquest document complimentat es farà arribar per correu electrònic a les 
caps d’estudis o coordinadors/es de màster i als directors/es de departament, per a la seva validació. La 
data màxima de publicació al campus virtual a disposició dels estudiants serà el 20 d’abril de 2020. 
 

ASSIGNATURA*:    PRÀCTIQUES      

Ensenyament:  GRAU (ADE, Economia, Estadística, Empresa Internacional i Sociologia 
Professor coordinador:  Máximo Losilla Ramírez      

*Aquest document només afecta al desplegament de l’assignatura en el segon semestre del curs 2019-2020. 
 
Davant el cessament de la docència presencial de les assignatures del segon semestre del curs 2019-
2020 per la COVID-19, i davant de la necessitat d’adaptació de la metodologia i els sistemes d’avaluació 
al nou escenari, la present addenda modifica els apartats següents del pla docent inicial. 
 

Metodologia i activitats formatives alternatives: 
Especifiqueu el tipus d’activitats proposades, així com les eines i/o plataformes a través de les quals es 
durà a terme l’aprenentatge no presencial per part dels estudiants.  
 
Els tutors acadèmics faran el s seguiment de les pràctiques assignades, juntament amb el tutor de 
l’entitat, tutoritzant-les i donant-hi el suport necessari, a través d’email, telèfon o plataformes com l’Skype 
empresarial o d’altres. Tanmateix s’haurà de verificar que les practiques es realitzen en la modalitat de 
no presencial (teletreball), com a única possibilitat de fer-les en aquests moments. 
 
 
Avaluació acreditativa dels aprenentatges: 
AVALUACIÓ CONTINUADA 
Quan als terminis de renúncia a l’avaluació continuada, recordeu que els vicerectorats de Docència i 
d’Ordenació Acadèmica i Qualitat van acordar que els/les estudiants tinguin l’opció de sol·licitar 
l’avaluació única fins que finalitzi el període de docència. Cal que ho feu constar. 
 
Especifiqueu el nombre de proves i/o d’altres evidències (com ara treballs, presentacions, tasques...) i els 
percentatges sobre la qualificació final. 
 
• Per avaluar les pràctiques externes curriculars s’ha d’haver assolit un percentatge mínim del 50 % de 

les hores establertes en el Pla Docent (150 hores). 
• La resta d’hores que no s’han pogut realitzar s’hauran de complementar, segons les indicacions del 

coordinador de pràctiques de Grau (pla d’empresa, estudi de la competència, pla de màrqueting, pla 
de comunicació, etc.), amb una extensió addicional a la memòria entre 10 i 15 pàgines. 

• Les modificacions en les dates del projecte formatiu estaran recollides a través del GIPE (Gestor 
Integrat de Pràctiques Externes) i GAEF (Gestor d’avaluacions de pràctiques) Aquestes modificacions 
quedaran reflectides en l’Informe del tutor d’empresa i en l’Informe del tutor acadèmic (qüestionaris 
d’avaluació). 

• Les pràctiques que durant aquest període d’estat d’alarma hagin passat a modalitat no presencial 
podran seguir realitzant-se d’aquesta manera, sempre d’acord amb el responsable de l’entitat i el 
responsable acadèmic que signen el projecte formatiu així com amb l’estudiant. El canvi respecte a 
la modalitat presencial/no presencial i les modificacions en el projecte formatiu produïdes per aquest 
canvi s’hauran de reflectir en l’Informe del tutor d’empresa i en l’Informe del tutor acadèmic. 

• Aquestes directrius fins ara esmentades també s'aplicaran a les pràctiques internacionals i només a 
efectes acadèmics, sens perjudici del que puguin determinar les autoritats corresponents en relació 
als/les estudiants que estiguin realitzant pràctiques en el marc del programa Erasmus + Internship. 

• Les pràctiques curriculars del programa EUS que s’hagin suspès temporalment o modificat per no 
presencials es podran reprendre o continuar en el moment en què les condicions ho permetin, 
sempre d’acord amb el responsable de l’entitat i el responsable acadèmic que signen el projecte 



 
formatiu així com amb l’estudiant. El període de les pràctiques es podrà estendre fins el mes de 
novembre inclòs. 

• Les pràctiques curriculars de caràcter optatiu i les pràctiques extra curriculars no es podran estendre 
més enllà del curs acadèmics 2019-2020 (14 setembre 2020). 

 
 
AVALUACIÓ ÚNICA  
En el cas que la no presencialitat s’estengui més enllà dels períodes de finalització de l’avaluació 
continuada, d’avaluació única i reavaluació establerts segons el calendari acadèmic aprovat per la 
Facultat d’Economia i Empresa (juny i juliol de 2020), les proves d’avaluació única  s’adaptaran també 
a la modalitat online. 
 
Especifiqueu un possible pla de contingència en cas d’una possible no presencialitat. 
 
Les mateixes consideracions que a l’avaluació continuada. 
 
 
REAVALUACIÓ 
En el cas que la no presencialitat s’estengui més enllà dels períodes de finalització de l’avaluació 
continuada, d’avaluació única i reavaluació establerts segons el calendari acadèmic aprovat per la 
Facultat d’Economia i Empresa (juny i juliol de 2020), les proves de reavaluació s’adaptaran també a la 
modalitat online. 
 
Especifiqueu un possible pla de contingència en cas d’una possible no presencialitat. 
 
Les mateixes consideracions que a l’avaluació continuada. 
 
 
Fons d’informació bàsica: 
Per si heu afegit noves fons bibliogràfiques (per exemple, pàgines web) amb motiu del nou escenari de no 
presencialitat 
 
 
 
 
 
Observacions: 
 
 
 
 
 

Barcelona, 16 d’abril de 2020 


