PLA DE CONTINGÈNCIA PER AL PERÍODE
D’AVALUACIÓ 2N TRIMESTRE 2019-2020
SÍNTESI
En el cas que no es poguessin fer els exàmens del 2n trimestre en el període previst per un
tancament forçós d’ESCI-UPF, s’han previst mesures alternatives vàlides perquè els exàmens
es puguin fer amb la mínima interferència sobre les activitats del 3r trimestre.
TANCAMENT FORÇÓS D’ESCI-UPF DURANT EL PERÍODE D’EXÀMENS I PER AL GNMI
Aquest pla parteix del supòsit que hi hauria un tancament forçós dels espais d’ESCI-UPF que
impediria realitzar tots o una part dels exàmens del 2n trimestre previstos entre el 17 i el 27 de
març de 2020 de manera presencial. Aquest escenari contempla que es puguin realitzar de
manera simultània:
1.

Exàmens presencials (en el cas que ESCI-UPF operi amb normalitat).

2.

Exàmens en remot per a estudiants que estiguin en situació d’aïllament preventiu
(prèvia presentació de justificant mèdic) o per part de tots els estudiants en cas que hi
hagi un tancament forçós dels espais d’ESCI-UPF.

3.

Exàmens en remot per a estudiants internacionals que ja hagin marxat als seus països
d’origen (prèvia justificació per part de la unitat de Relacions Internacionals d’ESCIUPF).

Tot i que, en aquest moment, encara no es preveu un tancament que pogués afectar també
l’inici del 3r trimestre (a partir del 30 de març) ni afectacions al període de recuperacions del
2n trimestre (17-18 d’abril), en cas que calgués, s’elaborarà també un pla de contingència
específic que inclogui mesures de docència no presencial.
ALTERNATIVES VÀLIDES PER REALIZAR EL PERÍODE D’EXÀMENS EN EL CAS DEL GNMI
Les dues alternatives que tenim en consideració en aquest pla de contingència i per al GNMI:
1.

Endarrerir la realització dels exàmens d’Idioma I i Idioma II al primer dijous de la
primera setmana del tercer trimestre acadèmic en què es reprenguin les classes (en cas
de tancament forçós d’ESCI-UPF).

2.

Realitzar exàmens no presencials bé de manera exclusiva (si hi ha un tancament forçós
d’ESCI-UPF) o bé de manera simultània als exàmens presencials. En aquest cas, es
considera un doble format:

» Qüestionaris Moodle d’elecció múltiple: es recomana preparar un conjunt extens de
preguntes amb 4 respostes possibles, que permetran elaborar qüestionaris de composició
aleatòria i que hauran de respondre els estudiants en un període de temps limitat i de
manera seqüencial.
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» Activitats / assajos / preguntes curtes: que es publicaran alhora per a tots els estudiants i
que caldrà respondre i lliurar (mitjançat el dipòsit en línia del document realitzat per
l’estudiant) en un termini limitat i establert pel professor.
En cap cas s’ajornaran exàmens diferents dels d’Idioma I i Idioma II (i tret dels casos
contemplats específicament a la normativa per motius de causa major sobrevinguda de manera
individual) i es respectarà escrupolosament el calendari d’exàmens ja publicat, així com l’horari
establert per a cadascun d’ells.
Des del Departament TIC d’ESCI-UPF i des de les unitats de gestió acadèmica es donarà suport
a tot el professorat a l’hora de configurar les versions no presencials dels exàmens del segon
trimestre.
ALTERNATIVES VÀLIDES PER REALITZAR EL PERÍODE D’EXÀMENS EN EL CAS DEL BDBI
L’alternativa que tenim en consideració en aquest pla de contingència per al BDBI és realitzar
exàmens no presencials bé de manera exclusiva (si hi ha un tancament forçós de Campus Mar)
o bé de manera simultània als exàmens presencials. En aquest cas, es consideren diferents
formats d’examen:
•

Qüestionaris Moodle d’elecció múltiple: es recomana preparar un conjunt extens de
preguntes amb 4 respostes possibles, que permeten elaborar qüestionaris de
composició aleatòria i que hauran de respondre els estudiants el dia i hora de l’examen
en un període de temps limitat i de manera seqüencial.

•

Activitats: que es publicaran a l’hora de l’examen per a tots els estudiants i que caldrà
respondre i lliurar (mitjançat el dipòsit en línia del document realitzat per l’estudiant)
en un termini limitat i establert pel professor.

Atès que el BDBI és un grau compartit amb altres universitats, els responsables acadèmics
comunicaran la situació i les decisions preses a les universitats sòcies.
ADDENDA. TRACTAMENT D’ESTUDIANTS I PROFESSORS MALALTS O CONFINATS
PREVENTIVAMENT
Tant si es produeix un tancament forçós com si no és així, les absències de professors i
estudiants malalts o confinats preventivament s’han de tractar com a absències justificades. En
el cas dels professors, les absències per causa del COVID-19 tenen tractament d’incapacitat
laboral transitòria. En el cas dels estudiants, es tractaran les absències com qualsevol absència
justificada.
En tot moment es facilitarà als estudiants la possibilitat de completar l’avaluació del 2n
trimestre.
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