
   

PLANIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA I PLA DE CONTINGÈNCIA
CURS 2020-2021. FACULTAT DE LLETRES. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

Tarragona, 9 de setembre de 2020 

1. Introducció 

La planificació que presentem a continuació es basa en la RESOLUCIÓ de 18 de 
setembre de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili (URV) relativa a les activitats 
de docència als centres i instal·lacions de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació 
URV previstes durant el curs 2020-21, les recomanacions de l’ Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) ORIENTACIONS 
PER L’ADAPTACIÓ DE LES TITULACIONS UNIVERSITÀRIES EN PERÍODES 
D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA I EXCEPCIONALITAT: IMPLANTACIÓ, DESENVO-
LUPAMENT I ACREDITACIÓ, les RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE 
UNIVERSIDADES A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA ADAPTAR EL CUR-
SO UNIVERSITARIO 2020-2021 A UNA PRESENCIALIDAD ADAPTADA Y MEDI-
DAS DE ACTUACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ANTE UN CASO SOSPECHO-
SO O UNO POSITIVO DE COVID-19 (MINISTERIO DE UNIVERSIDADES) i les 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS 
UNIVERSITARIOS EN EL CURSO 2020-2021 (MINISTERIO DE UNIVERSIDA-
DES).

Segons la resolució de la rectora de la URV, el curs 2020-2021 ha estat definit pel 
Consell Interuniversitari de Catalunya com un període excepcional que implica tant 
l’adopció de mesures extraordinàries com l’organització d’entorns virtuals d’ensen-
yament-aprenentatge que permetin completar i/o cobrir els reajustaments de la do-
cència presencial provocats per la situació d’emergència sanitària. 

En aquest context, la Facultat de Lletres proposa una planificació docent específica 
per fer front als reptes de la situació actual, que manté la modalitat de docència es-
tablerta a les memòries de verificació de la seva oferta formativa de graus i màs-
ters, però que adapta les metodologies docents a les circumstàncies provocades 
per la pandèmia i per l’escenari de contenció en què s’ubica la URV des del 8 de 
setembre de 2020 en què la Rectora ho va comunicar en la reunió sobre valoració 
de la situació actual de la pandèmia i la seva incidència mantinguda amb degans i 
deganes de la URV. Els canvis  que es duran a terme  queden recollits en aquest 
document i s’informaran a través de les guies docents i la publicació d’aquesta pla-
nificació docent i d'aquest pla de contingència.



   

El principi rector d’aquesta planificació docent, tal com s’assenyala a les orienta-
cions d’ AQU Catalunya, és l’equitat. Així, “les activitats formatives que s’adoptin 
han d’aplicar-se a tot l’alumnat d’un mateix títol per igual, tot garantint l’equitat. És 
a dir, no poden organitzar-se grups que segueixin activitats formatives i d’avaluació 
diferents”. De la mateixa manera, i segons es recull a les esmentades orientacions: 
“les metodologies docents i d’avaluació han de ser també inclusives amb el profes-
sorat”.

2. Objectiu i àmbit d’aplicació

L’objectiu d’aquest Pla de contingència i planificació docent és definir les pautes 
bàsiques per al desenvolupament de l’activitat acadèmica a la Facultat de Lletres 
(FLL) el curs 2020-2021. Aquest Pla és d’aplicació al nostre centre.

3. Pautes d’actuació

3.1 Limitació de contactes

La Facultat de Lletres programarà l’activitat docent del primer quadrimestre del 
curs 2020-2021 d’acord amb la RESOLUCIÓ de 18 de setembre de la rectora de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) relativa a les activitats de docència als centres i 
instal·lacions de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV previstes durant el 
curs 2020-21.

Això implica la màxima virtualització de la docència i la reducció de la presencialitat 
a unes poques activitats imprescindibles, com ara les pràctiques externes, les pràc-
tiques obligatòries de les assignatures (per exemple, activitats a plató) i algunes 
sessions absolutament necessàries i justificades de seguiment, principalment pels 
grups de primer de grau.

Per a limitar els contactes a les aules i la concentració de persones al campus, els 
grups convocats presencialment a l’aula no superaran les 30 persones i la presen-
cialitat per a qualsevol d'aquests grups estarà calendaritzada i anunciada amb an-
telació (en començar el curs, a Moodle). Els grups seran convocats setmanalment, 
quinzenalment o mensual segons les necessitats definides per a l’assignatura.

El nostre centre està ubicat al Campus Catalunya, on s’ofereixen 34 titulacions di-
ferents. Per a optimitzar la distribució d’espais i minimitzar els desplaçaments, s’es-



   

tabliran franges horàries de 3 hores per a cadascun dels ensenyaments (en coor-
dinació amb les facultats de Ciències Jurídiques i d’Infermeria) on s’allotjaran les 
sessions presencials i les activitats virtuals síncrones de les assignatures de ca-
dascun dels graus o màsters de la FLL.

La metodologia docent serà, principalment, la virtualitat asíncrona, i la presenciali-
tat i la virtualitat síncrones s’organitzaran en l’àmbit global del grau/màster per evi-
tar encavalcaments i  facilitar que els horaris dels i les estudiants estiguin en-
dreçats. Cada assignatura, en coordinació amb la resta d’oferta del seu ensenya-
ment, planificarà i anunciarà totes les activitats previstes per quantificar la dedica-
ció de l’alumnat a les diferents assignatures.

La gestió de la presencialitat atendrà als següents criteris: eliminació de les ses-
sions presencials teòriques, virtualització de les tutories de seguiment individual, 
foment del treball autònom de l’estudiant i redisseny de les activitats presencials, 
que s’orientaran cap a la presentació de les assignatures i el seguiment del grup-
classe.

El campus compta actualment amb una trentena d’aules amb càmeres i microfonia 
que permetran la combinació de la presencialitat i la videoconferència síncrona. El 
Servei de Recursos Educatius de la URV oferirà cursos i manuals per qui desitgi 
emprar aquestes eines en la seva activitat docent. Aquesta activitat híbrida s’ha de 
realitzar en les franges horàries i les aules assignades pel conjunt de l’ensenya-
ment/s.

A l’hora de distribuir els espais, es prioritzaran els grups de primer de grau, les ac-
tivitats docents dels quals tindran un percentatge major de presencialitat. Durant el 
primer quadrimestre, i de forma coordinada, es convocarà periòdicament o puntual 
a l’alumnat dels grups o subgrups de primer dels graus que s’imparteixen al nostre 
centre en funció de la tipologia d’assignatures, però assegurant en el seu conjunt 
una presencialitat setmanal mínima.

Si és possible, en començar el curs es faran activitats de benvinguda en espais ex-
teriors. Si no, s’aprofitarà la primera setmana del curs per acompanyar l’alumnat de 
primer en la seva entrada a la universitat mitjançant sessions de presentació im-
pulsades conjuntament pel professorat d’aquell curs/ensenyament. A més, el pro-
fessorat mantindrà l’alumnat informat en tot moment sobre el calendari i l’avaluació 
de l’assignatura.

Les accions docents programades han de ser flexibles per adaptar-se a les carac-
terístiques de cada ensenyament, curs o assignatura en un escenari canviant. L’a-
valuació prevista també ha de respondre a aquesta mateixa flexibilitat i donar opció 



   

d'avaluació única a aquells/es alumnes que, per salut o per limitacions d'accés a 
Internet o a la tecnologia, no poguessin seguir-ne una de continuada.

En cas que es produís una situació de confinament generalitzat i/o restriccions a la 
mobilitat, totes les activitats docents es programarien de manera virtual, respectant 
al màxim la dinàmica establerta per a l’assignatura, i s’empraria l’entorn de Moodle 
com l’eina de comunicació i docència per continuar amb el curs.

3.2. Mesures de prevenció personal

L’ús de mascareta serà obligatori per a circular a qualsevol dels espais del campus.

Al campus hi haurà cartelleria sobre mesures de prevenció (la mateixa que la de la 
URV) i s’implicarà al professorat en la informació sobre aquestes mesures en 
aquells moments en els quals hi hagi interacció presencial.

Es suggerirà a la comunitat de la Facultat que es descarregui  a Google Play l’apli-
cació Radar Covid (cal cercar una alternativa per dispositius Huawei i altres).

3.3. Neteja i ventilació

Abans i després de qualsevol activitat presencial es ventilaran els espais un mínim 
de 10-15 minuts. El professorat s’encarregarà d’obrir les finestres durant el màxim 
temps i assegurar que, per cada hora de classe, hi ha ventilació de les aules.

A través dels horaris i calendaris de la FLL, on es detallarà tota la presencialitat 
prevista pel primer quadrimestre, l’OSD de la FLL recollirà el conjunt de les activi-
tats presencials que es durà a terme al centre i el facilitarà als i les responsables 
de neteja del campus i de la URV. 

Les avaluacions presencials, si són imprescindibles, hauran de complir aquestes 
mateixes mesures.

3.4. Recerca i altres tasques del professorat

El professorat podrà treballar des dels despatxos per a realitzar les tasques que li 
són pròpies sempre que segueixi les mesures preventives generals estipulades pel 
pla de contingència de la URV. Així i tot, les reunions de coordinació i altres activi-
tats no docents es faran preferentment en línia i es fomentarà la continuïtat del te-
letreball per tutories.



   

Es promourà la virtualització de les tutories de seguiment individual a les assigna-
tures, però no a altres espais d’acompanyament de l’estudiant. A través del PAT es 
mantindrà un contacte estret amb l’alumne/a, que podria ser presencial si calgués. 
Per a garantir l’equitat, el professorat serà sensible a possibles dificultats de mobili-
tat, de salut o d’accés a la tecnologia que pugui estar patint l’alumnat, informarà 
dels casos als i les responsables d’ensenyament i facilitarà informació sobre el su-
port que ofereix la URV.

3.5. Gestió de casos

A la pàgina web de la Facultat es publicarà aquest pla de contingència, hi haurà vi-
sibles els enllaços a altres pàgines de la URV amb informació sobre prevenció i 
COVID-19 (https://www.urv.cat/es/ly/coronavirus/) i l’accés al pla de contingència 
per a tota la URV.

Si un alumne es troba malament mentre està en espais de la universitat, ho ha de 
comunicar a algun dels seus professors o professores, que registraran el fet i li 
demanaran que marxi a casa.

Si un/a professor/a està de baixa, el departament suplirà la docència com és habi-
tual. 

PRÀCTIQUES EXTERNES: podran ser presencials o amb teletreball, en funció 
d’allò que les empreses puguin oferir al primer quadrimestre, prioritzant en primera 
instància les pràctiques presencials. En un mateix directori d’empreses poden con-
viure empreses que ofereixin aquestes dues opcions i, sempre que l’alumne/a hi 
estigui d’acord, es pot acordar amb l’empresa la modalitat que permeti la realització 
de les pràctiques.

En cas que les PE es realitzin de forma virtual, sigui perquè l’empresa ha canviat la 
seva dinàmica de treball en els últims mesos, sigui perquè es produeix una nova 
situació de confinament, els i les responsables de pràctiques vetllaran perquè no 
es substitueixi o es modifiqui substancialment el tipus d’activitat formativa prevista.

En una nova situació de confinament generalitzat, es dissenyarien activitats d’ava-
luació alternatives/complementàries per a compensar aquella part de la formació 
que no fos possible dur a terme a/amb les empreses i institucions i sempre en 
coordinació entre l’estudiantat en pràctiques i el tutor/a acadèmic/a o tutor/a pro-
fessional.

https://www.urv.cat/es/ly/coronavirus/


   

TFGs i TFMs: es limitaran les activitats presencials vinculades al desenvolupament 
dels TFGs i TFMs de tots els ensenyaments de la FLL, però es programaran i 
s’anunciaran, com en el cas de la resta d’activitats docents dels graus i dels màs-
ters, aquelles trobades presencials imprescindibles que permetin garantir el bon 
desenvolupament dels projectes.


