CRITERIS ORGANITZATIUS DE LA DOCÈNCIA
A L’EUI-SANT PAU . Curs 2020-21.
(PS-04. Organització Acadèmica)

1. Introducció
El document que es presenta a continuació recull algunes qüestions relacionades amb
la planificació de la docència que s’impartirà en el curs acadèmic 2020-21, atès que la
direcció General d’Universitats li ha donat la consideració d’excepcional com a
conseqüència de l’emergència sanitària de la COVID-19, que va començar en el segon
semestre del curs acadèmic 2019-20.
En la planificació proposada poden haver-hi modificacions en funció de la situació
epidemiològica del moment, per evolucionar cap a una situació de més presencialitat
o cap una altra de confinament.

2. Principis bàsics
A partir de la instrucció de la UAB sobre planificació de la docència i de la matrícula
del curs 2020-21 publicada en data 2 de juliol, l’EUI Sant Pau adopta els tres principis
bàsics sobre els quals s’articula aquesta instrucció, que configuren l’entorn òptim per
afrontar la planificació del primer semestre del curs 2020-21:
1) Presencialitat: el propòsit és de mantenir el màxim de presencialitat,
prioritzant-la en algunes activitats docents, en funció de les recomanacions
de les autoritats sanitàries i la disponibilitat d’espais. El propòsit és
recuperar la presencialitat total quan sigui possible.
2) Compromís amb la seguretat: la seguretat de les persones (PAS, PDI i
alumnat) i les mesures que la garanteixin serà un element clau.
3) Sostenibilitat: comptar amb els recursos de plantilla que han estat dotats
pel curs 2020-21 i organitzar la docència sense que impliqui sobrecàrrega per
al professorat i sense demanar un sobreesforç abusiu a tots els agents
implicats.

3. Model de docència
Atenent les previsions sanitàries per als propers mesos, l’EUI-Sant Pau planificarà el
primer semestre en docència mixta, que combina les dues modalitats, la no
presencial i presencial. En el segon semestre la modalitat serà presencial.
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4. Programació de l’Activitat Docent
Les activitats docents , es prioritzen d’acord amb les següents indicacions:





Aforament dels espais del 50%. El nombre d’estudiants presents en una aula pot
oscil·lar entre el 50% i el 100% dels matriculats, sempre que compleixin la
normativa que estableix les autoritats sanitàries ( per capacitat de l’aula).
Prioritzar la presencialitat de les activitats que no és puguin fer el línia ( pràctiques
de laboratori, seminaris, pràctiques clíniques, activitats d’avaluació).
Organitzar la docència de cada curs alternant la docència presencial a les aules del
Campus Sant Pau/EUI Sant Pau, i la no presencial per videoconferència sincrònica o
asincrònica, potenciant altres metodologies docents, com ara casos clínics,
qüestionaris s’autoavaluació, entre d’altres. Una proposta orientativa es mostra en
la següent taula.
CURS
Primer de grau

TIPOLOGIA DOCENT
Videoconferència sincrònica o asincrònica
Tallers i seminaris presencials

Segon de grau

Videoconferència sincrònica o asincrònica
Tallers i seminaris presencials
Pràctiques presencials
Videoconferència sincrònica o asincrònica
Tallers i seminaris presencials
Pràctiques presencials
Videoconferència sincrònica o asincrònica
Tallers i seminaris presencials
Pràctiques presencials
Videoconferència sincrònica o asincrònica
Tallers i seminaris presencials
Pràctiques presencials

Tercer de grau

Quart de grau

Màsters

5. Planificació del curs
La planificació del curs es farà atenent les dates que s’estableixen en el calendari
acadèmic aprovat en Consell de Govern del centre i publicitat en el web de l’EUI-Sant
Pau.
 El primer dia de classe és presencial a l’aula i es farà l’acollida des de la
Coordinació de Titulació i Coordinació de Curs a on s’informarà dels aspectes
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globals i específics de cada curs. Cada professor presentarà les assignatures i el
tractament que portarà a terme tant en la docència com a l’avaluació.


L’horari es mantindrà durant tot el curs independentment de la modalitat docent
que s’apliqui seguint la programació.



Serà requeriment imprescindible en la docència no presencial disposar de
Connexió a internet de banda ampla, càmera i micròfon per la visualització i
audició adequada entre l’alumnat i el professorat.



En relació a la titulació del grau i màsters propis , el curs es distribueix en l’aulari
següent.
CURS
Primer de grau

AULES*
Campus Sant Pau: aules A i B

Segon de grau

Espais de l’EUI-Sant Pau: aula 3, aula de Sant Roc,
aules de pràctiques 1,2,3,4
Tercer de grau
Espais de l’EUI-Sant Pau: Aula 3 i Sant Roc
aules de pràctiques 1,2,3,4
Quart de grau
Espais de l’EUI-Sant Pau: Aula 3 i Sant Roc
aules de pràctiques 1,2,3,4
Màsters
Campus Sant Pau: aula C i D
Espais de l’EUI-Sant Pau: aula 5 i 6
* En la programació diària per curs i en la presentació de les assignatures es
detallarà els dies i hores de distribució de les aules.

6. Adaptació de la docència teòric-pràctica i de simulació (tallers,
laboratoris, seminaris)
Si la situació sanitària del moment, ho permet, en l’activitat docent teòric-pràctica
en el Grau d’ Infermeria, Màsters i cursos d’especialització s’adoptarà la docència
mixta, els continguts teòrics i demostratius es desenvoluparen en sessions no
presencials i metodologies interactives i les habilitats pràctiques de forma
presencial.
La docència pràctica s’organitzarà en grups d’estudiants que accediran a l’aula a
practicar de forma organitzada i aplicant les mesures de protecció i seguretat tal i
com estableixen les autoritats sanitàries i de la institució.
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L’organització de la docència teòric-pràctica en cada una de les assignatures serà
informada per la coordinació docent a l’inici de l’assignatura (en la sessió informativa
i en els plans de treball de les assignatures).

7. Adaptació de la docència de pràctica assistencial
En funció de la situació sanitària, la Direcció General de Professions Sanitàries i la
Direcció General d’Universitats han establert unes directrius organitzatives per portar
a terme la docència i les pràctiques clíniques assistencials dels estudiants universitaris
en els centres de pràctiques, recollides en el document:
Principis i criteris organitzatius de la docència i les pràctiques clíniques
assistencials dels estudiants universitaris en els centres sanitaris, en la situació
de crisi sanitària per la COVID-19
Aquestes directrius comporten, entre d’altres, la necessitat d’establir mesures per
garantir la seguretat i la salut tant dels ciutadans com dels professionals i dels
estudiants, és en aquest sentit que cada centre sanitari establirà el nombre
d’estudiants en funció de la situació sanitària del moment i d’altres variables.
És en aquest context, que la pràctica assistencial pot estar subjecta a possibles
ajustaments marcats pels esdeveniments (tipologies de places de pràctiques,
períodes, dies i horaris...). L’EUI Sant Pau, està treballant amb la informació que els
centres de pràctiques aportant i l’alumnat serà informat el més aviat possible.

8. Mecanismes de seguiment i reajustament
Com ja s’ha esmentat anteriorment, si la situació sanitària varia, caldrà reajustar la
planificació inicial dels diferents períodes de pràctiques. En qualsevol cas, l’EUI-Sant
Pau farà les modificacions quan es derivin d’instruccions sanitàries de confinament
forçós d’un centre o de tota la universitat. Cas de rebrots de l’epidèmia COVID 19 en
l'àmbit local, comarcal o general.
Cas d’haver de suspendre la pràctica assistencial, l’EUI Sant Pau posarà en marxa de
comú acord amb la UAB accions de diferent índole tal com recull l’Agència de Qualitat
Universitària de Catalunya (AQU) en el Document d'orientacions per l’adaptació de
les titulacions universitàries en períodes d’emergència sanitària.
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9. Adaptació en l’avaluació de la docència
Si la situació sanitària ho permet, les proves d’avaluació escrites es realitzaran de
forma presencial. En cas d’haver de fer-les en format no presencial, s’establiran
mesures per a donar suport a les incidències que puguin aparèixer.

10. Internacionalització i mobilitat
Durant el curs 2020-21 el programa SICUE de la UAB ha estat suspès. En el cas
d’Erasmus, s’està pendent de resposta de la universitat de destí . Es realitzarà una
sessió informativa sobre la convocatòria 2020- 21 oberta a tots els estudiants en el
mes d’octubre .
Qualsevol dubte, heu de posar-vos en contacte amb la coordinació d’intercanvis
mguillaumet@santpau.cat

11. Mesures de protecció i organització
L’EUI Sant Pau amb col·laboració de Salut Laboral de l’Hospital de Sant Pau programa
una formació específica de la COVID 19 a tots els estudiants abans d’anar a la pràctica
clínica.
També està treballant en el circuit específic per a la mobilitat interna a l’EUI-Sant Pau,
apartat Covid al Web de l’EUI


Mantenir la distància social de 1,5 m.



Utilitzar la mascareta.



Higienitzar les mans abans d’entrar i al sortir de qualsevol espai.

Equip de Direcció
Barcelona, 16 de juliol de 2020

