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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.
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, del Pla sectorial
d’universitats, publicat pel PROCICAT,de les Mesures acadèmiques de les universitats
catalanes per al curs 2020-2021. i de la RESOLUCIÓ del rector de la Universitat de Barcelona
relativa a la represa de les activitats acadèmiques per al curs acadèmic 2020-2021 (fase 4 del
Pla de desescalada de la Universitat de Barcelona)

2. La docència
2.1. Durant el curs 2020-2021 la docència de totes les assignatures de la Facultat, de qualsevol
dels ensenyaments que així ho tinguin, continuarà sent presencial, excepte en aquells casos
que en cursos anteriors ja es feia de forma semipresencial.
Recomanem la consulta dels plans docents de cada assignatura per conèixer les particularitats
de la seva docència i avaluació.
2.2. 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.
2.3. El professorat no podrà modificar les condicions de docència de forma unilateral. Els
canvis a no presencialitat o bé a docència híbrida han de ser una decisió del deganat, del
departament corresponent, o de les autoritats sanitàries.
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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:
•

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

•

Distàncies.
o

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

o

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

o

Es podran mantenir distàncies inferiors a un metre en el cas de pràctiques que
es desenvolupin en espais singulars com els laboratoris d’informàtica, el plató
o el laboratori de so.

•

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

•

Els membres de la comunitat universitària, d’acord amb el Pla de Contingència de la
UB són responsables de l’autoneteja dels espais que utilitzin.

•

Les llistes de matrícula de les assignatures serviran com a registre d’assistència a
classe. En cas d’activitats puntuals es portarà a terme un registre dels assistents. .

•

Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a tot l’edifici. Es recomana rentar-se les
mans amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica abans d’entrar a la classe.

•

Les classes s’hauran de finalitzar 15 minuts abans per tal de donar temps a

•

•

o

Obrir les finestres, si no es troben obertes (responsable : professor sortint).

o

Buidar les aules, de forma ordenada i respectant les distàncies de seguretat
(responsable : professor sortint)

o

Fer les operacions d’auto neteja quan s’accedeix a un espai nou (responsable :
professor entrant)

En cas que PDI o PAS detectin persones que no segueixin les pautes preventives o bé
les segueixen de forma inapropiada se seguirà el protocol següent
o

Amonestació verbal

o

Expulsió de l’edifici, aula o activitat que s’estigui realitzant

o

Avís al superior de la persona amonestada (els responsables de titulacions en
cas dels alumnes) per tal que inicií el procediment disciplinari.

En cas d’infecció/simptomatologia per COVID el procediment a seguir és el següent
o

Si la simptomatologia / sospita d’infecció s’inicia quan el membre de la
comunitat universitària es troba en l’edifici, se seguiran les instruccions
contingudes en el Pla de Contingència de la Universitat de Barcelona
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“Si comença la simptomatologia mentre desenvolupa la seva activitat a la
Universitat, ha d’avisar el director o directora de departament, en cas del PDI;
el cap d’unitat, en cas del PAS, o el responsable de l’activitat en qüestió, en el
cas d’alumnes o treballadors d’empreses alienes” (Fitxa A, pàg. 17).
El cap o responsable de l’activitat del sospitós d’infecció informarà al
responsable de COVID de centre (Roser Castellano) i aquest procedirà a
assegurar el seu aïllament en l’espai COVID del centre (espai 212).
o

Si la simptomatologia / sospita d’infecció s’inicia quan el membre de la
comunitat universitària no es troba en l’edifici
▪

En cas de PAS o PDI s’adreçaran als seus superiors directes (cap
d’unitat en cas del PAS i cap de departament en cas del PDI) i aquests
informaran al responsable COVID del centre.

▪

En cas de l’alumnat, caldrà adreçar un correu a infosants@ub.edu o bé
trucar a la Secretaria d’estudiants i docència (93 403.57.70). Des de la
secretaria s’informarà al responsable COVID del centre.
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