
 

DECLARACIÓ   DE   L’ESCOLA   SUPERIOR   DE   COMERÇ   INTERNACIONAL,   ESCI-UPF,   SOBRE   LES  
MODALITATS   DE   DOCÈNCIA   EN   L’INICI   DEL   CURS   ACADÈMIC   2020-2021  

“Es   prioritza   la   docència   presencial   per   als   estudiants   de   primer   curs”  

ESCI-UPF   començarà   el   curs   2020-2021   fent   tot   l’ensenyament   presencial   que   sigui   compatible   amb  
la   situació   d’excepcionalitat   generada   per   l’emergència   de   salut   pública,   i   garantint   les   mesures  
d’aforament,   distància   i   higiene   que   recomanin   les   autoritats   sanitàries.   Es   mobilitzaran   tots   els  
espais   disponibles   i   s’optimitzarà   el   seu   ús.  

En   funció   de   les   exigències   sanitàries   es   desplegarà   més   presencialitat   o   més   virtualitat,   però  
apostant   sempre   per   la   màxima   proximitat   possible.    En   conjunt   ESCI-UPF   estarà   en   un   model   híbrid  
presencial/virtual,   sempre   a   punt   per   moure’s   cap   a   on   sigui   necessari   i   possible   segons   l’evolució   dels  
esdeveniments.  

L’Escola   ha   fixat   una   priorització   en   l’accés   a   la   docència   presencial.  

En   primer   lloc   es   garantirà   l’experiència   presencial   als   estudiants   de   primer   curs   dels   nostres   graus  
atès   que   accedeixen   per   primera   vegada   als   campus   universitaris.   Dins   de   les   limitacions   fixades   per  
les   autoritats   sanitàries,   totes   les   seves   activitats   docents   seran   presencials.  

En   segon   lloc,   la   preferència   serà   per   als   estudiants   de   segon   curs.    

En   tercer   lloc,   per   a   les   assignatures   obligatòries   dels   cursos   superiors.  

En   quart   lloc,   per   a   les   assignatures   optatives,   tot   garantint   presencialitat,   com   a   mínim,   a   les   sessions  
de   seminari.  

ESCI-UPF,   amb   l’experiència   apresa   de   l'emergència   d'aquest   darrer   trimestre,   preveu   diversos  
escenaris   per   poder   reaccionar   ràpidament   a   les   eventuals   restriccions   de   presencialitat   que   la  
situació   sanitària   pugui   plantejar,   així   com   preveu   ampliar   la   presencialitat   si   es   flexibilitzen   les  
exigències   de   les   autoritats   sanitàries.  
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