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Benvolguts alumnes
En les darreres setmanes la Universitat de Barcelona i, per descomptat, la nostra Facultat, han estat
treballant per poder-vos oferir alternatives viables per a la finalització del curs. En aquest sentit, la
Universitat de Barcelona ha elaborat unes Directrius generals de funcionament de la docència i
l’avaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi del COVID-19. També la Facultat, partint d’aquest
document, ha aprovat unes directrius de funcionament adaptades a les nostres realitats (Directrius
FIMA de docència i avaluació per al curs 2019-2020 davant la crisi sanitària del COVID -19). Tot seguit
us fem un resum dels principals punts que us afecten, però us preguem la seva lectura detallada i,
davant del dubte o situacions singulars que se’n derivin, contacteu amb els vostres tutors acadèmics,
amb el tutor de PAT o amb els responsables de les vostres titulacions (en aquest ordre).
1. Modificacions al pla docent. Cada professor tutor d’assignatura i grup penjarà al campus
virtual una addenda al pla docent on es marcaran les condicions de funcionament de la seva
assignatura fins a fi de curs. Alguns professors ja havien penjat aquesta addenda, però ara
s’ha normalitzat (la seva estructura ha estat aprovada per la Comissió Acadèmica de Facultat
del 17 d’abril de 2020). En ella trobareu les modificacions de continguts, metodològiques o
d’avaluació vàlides per l’assignatura.
2. Avaluació única o continuada. El període d’avaluació única resta permanentment obert. Si les
vostres circumstàncies fan complex continuar amb el sistema d’avaluació continuada, podeu
fer servir aquesta opció. No obstant, la facultat recorda que el sistema preferit per la
Universitat de Barcelona per l’avaluació dels ensenyaments és l’avaluació continuada.
3. Reavaluacions. S’ha eliminat la qualificació mínima per presentar-se a la reavaluació. De fet,
us podeu presentar a la reavaluació encara que no hagueu passat prèviament pel primer
període de tancament de l’avaluació, bé que, aleshores, òbviament, perdeu una oportunitat
d’aprovar.
4. Pràctiques, TFG, Projectes II i Realització Audiovisual. Per a aquestes assignatures s’han
establert condicions especials, que podreu consultar en les directrius esmentades més amunt
5. Avaluació final presencial o no presencial. Això encara no us ho podem dir. No depèn de
nosaltres. Podreu veure que a l’addenda hi ha normalment els dos possibles escenaris. En cas
que el desconfinament no sembli una realitat a mitjans de maig, procedirem a aplicar
l’escenari d’avaluació no presencial.
Esperem que amb tot aquest seguit de disposicions, pugueu enfrontar-vos amb el període d’avaluació
de forma tranquil.la i segura, dins de l’excepcionalitat de les circumstàncies.
Els professors i el personal d’administració i serveis de la facultat estem al vostre costat i intentem
treballar per ajudar-vos a que tot tiri endavant.
Molts ànims i cuideu-vos molt
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