Barcelona, 14 d’abril de 2020

SEGONA ACTUALITZACIÓ DE LES DIRECTRIUS AL PROFESSORAT DE LA FACULTAT
D’ECONOMIA I EMPRESA*
derivades de la suspensió de les activitats acadèmiques presencials a la Universitat de Barcelona
(epidèmia COVID‐19)
El dia 3 d’abril de 2020 el rector de la Universitat de Barcelona va resoldre el cessament de la docència
presencial corresponent al segon quadrimestre del curs acadèmic 2019‐2020.
En aquest sentit, per tal d’orientar el professorat en l’adaptació de les classes presencials a la situació
actual i facilitar el desenvolupament de la docència a distància, els vicerectorats de Docència i d’Ordenació
Acadèmica i Qualitat han elaborat el document Informació, orientacions i recursos per a la docència no
presencial a la UB.
En espera de les directrius generals de funcionament de la docència per a aquest període, i l’establiment
de les mesures necessàries per garantir l’aprenentatge i l’avaluació de tots els estudiants de la Universitat
de Barcelona (document que es portarà a aprovació pel Consell de Govern convocat per al 22 d’abril),
l’equip deganal de la Facultat d’Economia i Empresa estableix unes noves directrius internes (que
actualitzen les ja establertes en dates 12 de març i 3 d’abril de 2020, respectivament). Aquestes directrius
són les següents:

Assignatures singulars:
Pràctiques:





Els tutors de pràctiques han de fer el seguiment de les pràctiques assignades, juntament amb el tutor
de l’entitat, tutoritzar‐les i donar el suport necessari, tot verificant que es fan sota la modalitat de
teletreball, com a única possibilitat de fer‐les en aquests moments.
Els coordinadors de Pràctiques externes han de fer l’addenda al pla docent de l’assignatura de
Pràctiques, amb les mateixes indicacions que per a la resta d’assignatures.
En l’Annex 3 d’aquest document es recullen les indicacions concretes de la gestió de les pràctiques.

* Aquestes directrius poden veure’s novament afectades per properes actualitzacions en funció de l’evolució dels
esdeveniments.

ANNEX 3: Pràctiques
Directrius generals












Per avaluar les pràctiques externes curriculars (Grau i Màsters) s’ha d’haver assolit un percentatge
mínim del 50 % de les hores establertes en el pla docent.
La resta d’hores que no s’han pogut realitzar s’hauran de complementar, segons les indicacions del
coordinador de pràctiques de Grau o el coordinador del màsters.
Les modificacions en les dates del projecte formatiu estaran recollides en el projecte formatiu 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) (GRAU i MÀSTERS).

MASTERS OFICIALS






Les pràctiques curriculars obligatòries que s’hagin suspès temporalment es podran reprendre 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 allargar fins el mes de novembre inclòs. Els màsters amb pràctiques curriculars
obligatòries:
o

M0301 Màster de Gestió Cultural

o

M0S0C Màster Direcció d'Empreses de l'Esport

En el cas que les pràctiques curriculars siguin obligatòries l’alumne podrà presentar el reconeixement
de l’experiència professional per assolir les pràctiques.
La resta de pràctiques curriculars de caràcter optatiu i pràctiques extracurriculars no podran estendre
mes del curs acadèmics 2019‐2020 (14 setembre 2020).
Les pràctiques que s’hagin d’iniciar seguiran igualment aquestes directrius, podent‐se fer en forma
presencial o no presencial, segons estableixi el projecte formatiu.

* Aquestes directrius poden veure’s novament afectades per properes actualitzacions en funció de l’evolució dels
esdeveniments.

