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1. Objectiu del document
Aquest document informa de les condicions en la que es desenvoluparà la docència dels
ensenyaments de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals durant el curs 2020-2021.
Volem que sàpigues quins canvis hem adoptat davant la pandèmia de la COVID-19.
Aquest document parteix d’altres documents anteriors, especialment del Pla de contingència
de la Universitat de Barcelona davant la crisi sanitària per la COVID-19 i el Pla sectorial
d’universitats, publicat pel PROCICAT.

2. La docència
Durant el curs 2020-2021 la docència de totes les assignatures de la Facultat, tant de grau
com de màster, continuarà sent presencial, excepte en aquells casos que en cursos anteriors
ja es feia de forma semipresencial.
En el cas que les autoritats decretessin un confinament de les persones i el tancament dels
edificis universitaris, nosaltres mantindrem la docència per mitjans informàtics. Totes les
assignatures disposen des del primer dia d’un campus virtual, accessible des de qualsevol lloc
del món, en ell hi ha penjats tots els materials docents, es permet el lliurament de treballs per
Internet i incorpora sistemes de docència per videoconferència i d’avaluació a distància.
Recomanem la consulta dels plans docents de cada assignatura per conèixer les particularitats
de la seva docència i avaluació.

3. Mesures preventives i de protecció
La Facultat ha adoptat mesures per minimitzar els riscos de contagi durant les activitats
docents. Les accions principals són:
•

S’ha de mantenir la distància de 1,5 metres entre persones en qualsevol dels espais
de la Facultat.

•

S’ha d’usar mascareta a tota la Facultat, incloent les aules, passadissos i laboratoris.

•

S’han reorganitzat les aules per garantir al màxim possible que com a mínim hi haurà
un espai d’almenys 2,5 m2 per alumne.
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•

Es portarà un registre dels alumnes presents a les aules, amb independència de l’espai
mínim interpersonal.

•

Tenim dispensadors d’hidrogel alcohòlic a tot l’edifici.

A més, el primer dia d’inici de classes es faran sessions informatives amb tots els alumnes
per explicar les condicions de prevenció i protecció a tota la Facultat i resoldre els dubtes
que es puguin tenir.
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