Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Física2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):0
Tutorització especial: NO

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
•Continguts:hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):
No hi ha canvis doncs és un assignatura en extinció, que només té dret a examen final

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:
Cap

•Metodologies ensenyament-aprenentatge:hi ha hagut modificació? No
Inicial

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):
No hi ha canvis doncs és un assignatura en extinció, que només té dret a examen final

•Sistemes d'avaluació:hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau):hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...
Examen escrit - Tipus test
Examen escrit - Resposta curta

Descripció (si s'escau): Els examens seran en linea

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? Sí
Descripció (si s'escau): Els examens seran en linea

•Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació):hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

•Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

%

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Anatomofisiologia 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 0
Tutorització especial: La mateixa que està prevista a la guia docent inicial.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? No
Inicial

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):
No hi ha docència en aquesta assignatura durant aquest curs acadèmic per extinció del pla
d'estudis.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

%

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Fisioteràpia Bàsica 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): Sense docència
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): Sense docència
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:
Aquesta assignatura té una part pràctica que ha de ser examinada. Aquest examen es realitzarà tan
bon punt es puguin desenvolupar aquestes activitats.

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? No
Inicial

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

Observacions (si s'escauen):

%

Adaptació període COVID-19

%

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): L'examen pràctic que s'havia de realitzar queda ajornat fins que aquest
tipus d'activitats es puguin desenvolupar.

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Psicologia
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 0
Tutorització especial: A petició de l'estudiant, via e-mail o google meet.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? No
Inicial

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació?
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

%

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Seminari interdisciplinari 1
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 0
Tutorització especial: la figura del tutor/a de la facultat és qui realitza l'assessoramet i gestiona els
dubtes derivats de les assignatures de pla antic de 1er curs que aquest any acadèmic només es
concreten en l'avaluació final. L'estudiant no rep classes.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? No
Inicial

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? No
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

%

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Afeccions medicoquirúrgiques 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 13
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 13
Tutorització especial: A demanda via Google Meet

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:
Tot els continguts han estat impartits online

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Aprenentatge individual

Tutoria online

Observacions (si s'escauen):
Formació online, classes práctiques didàctiques online i evaluació continuada amb correcció i
comprensió de les preguntes del exámen parcial presencial que es va fer pre-covid
Els continguts s'han ajustat a les compètencies descrites en el programa inicial de l'assignatura.
S'han ajustat les presentacións en powerpoint, PDF i material suplementari per poder dur a terme
l'assignatura de forma online.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No

Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):
.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): Es mantenen els criteris que consten la Guia docent inicial.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

%

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Farmacologia
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 18
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 18
Tutorització especial: Via campus virtual assignatura

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica
Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Treball individual

30

Treball individual

30

Examen parcial teòric

70

Examen parcial pràctic

70

Examen final teòric

70

Examen final teòric

70

Observacions (si s'escauen):
Aquestes metodologias que estava previst realitzar-les de forma Presencial, es fan de forma
sincrònica via Meet/Scala

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): Depenent de si hi ha confinament es farà presenccial o no.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Seminari professionalitzador 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 14
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 14
Tutorització especial: en el nombre de sessions previstes, s'han indicat les màximes pendents i
corresponents a la part teòrica d'aquesta assignatura (Fisioteràpia en Reumatologia). S'ha de
considerar que aquesta assignatura també està conformada per dues unitats més: una de
teoricopràctiques amb un total de 13 sessions pendents i una altra de Seminari amb un total de 3
sessions pendents. A les tres unitats de l'assignatura el professorat, d'una manera majoritària, ha
utilitzat el sistema google meet per a continuar l'activitat docent d'una manera no presencial. En
algun cas també s'ha fet servir el power point amb narració. En tot moment els professors han
estat en contacte i disponibles , per a la consulta de dubtes o qüestions relacionades amb el procés
d'aprenentatge de tots els alumnes.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:
aquests continguts pertanyen a la unitat docent teoricopràctica on del total de les 13 sessions
pendents, s'han reservat un total de 10 hores (5 sessions) destinades a fer l'aplicació pràctica de les
mobilitzacions manuals i exploracions clíniques ortopèdiques que no s'han pogut realitzar d'una
manera pràctica i presencial. En la majoria dels casos (activitat docent implementada en grups
reduïts), aquests continguts han afectat principalment als procediments d´avaluació i mobilització
manual articular de la zona dorsal i cervical.

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí

Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica
Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Classe teòrico-pràctica

Classe expositiva participativa sincrónica

Seminari

Treball dirigit asincrònic

Observacions (si s'escauen):
Tal com es reflecteix a la taula, s'han produït adaptacions en les metodologies docents emprades
pels diferents professors de l'assignatura. La unitat teòrica ha utilitzat la classe expositiva
participativa sincrònica a través del sistema google meet i també la utilització de power point
narrat.
La unitat teoricopràctica ha realitzat un total de 8 sessions amb classes expositives participatives
sincròniques mitjançant el sistema google meet, així com el treball dirigit asincrònic (els alumnes
han realitzat resolucions de casos clínics i qüestionaris).
La unitat de seminari ha realitzat 3 sessions amb classes expositives participatives sincròniques i
treball dirigit asincrònic.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Examen parcial teòric

10

Examen final teòric/pràctic

Examen parcial teòric

10

Examen parcial pràctic

20

Examen parcial pràctic

20

Examen final teòric/pràctic

40

%
100

Observacions (si s'escauen):
Només s'ha produït una modificació en l'adaptació del sistema d'avaluació corresponent amb
la untitat teoricopràctica.

En relació amb les activitats formatives realitzades durant el període d'adaptació COVID-19, no
es va determinar en el seu moment que les mateixes tinguessin un valor avaluatiu, considerant
una docència no presencial dirigida a la revisió dels conceptes teòrics en els quals se sustenta
la pràctica manual, aspecte aquest últim principal de l'avaluació establer-ta i reflectit en els
resultats d'aprenentatge de l'assignatura. És per aquesta raó, que l'avaluació continuada
indicada en el DOA, que bàsicament en el seu 80% és de caràcter pràctic, no s'ha pogut
realitzar. Motiu pel qual també es va determinar la suspensió de l'activitat docent en el format
no presencial per poder fer una reserva de les hores estimades, sobre els continguts no

adaptats, per recuperar i ubicar temporalment i d'una manera presencial en el futur més
immediat possible.
Considerant aquests antecedents, la previsió en la recuperació d'aquestes hores podria situarse durant el període juliol o setembre, atenint-nos a la normativa i possibilitats determinades
per l'evolució de la situació sanitària actual. L'avaluació, respectant l'assoliment dels resultats
d'aprenentatge, que eminentment són de caràcter procedimental i pràctic, consistirà en una
prova final teoricopràctica i tindrà com a objectiu la revisió dels principals procediments
manuals d'exploració i mobilització aplicats en el raquis.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau): Els exàmens finals estan previstos, tal com s'indica en el DOA, per a les
unitats de teoria i teoricopràctica. La unitat de seminari no presenta examen final a la primera
convocatòria amb la implementació d'un procediment d'avaluació continuada.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): La modificació és de tipus temporal i fa referència a la recuperació dels
continguts del programa no adaptat, corresponent amb la unitat teoricopràctica, tal com ja
s'ha indicat prèviament.

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Antropologia
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 22
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial: A demanda via Google Meet

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació?
-Descripció dels canvis (si s'escau):
Atès que els dies 13 i 16 de març no es van fer classes, ja que la Facultat va establir que aquests dos
dies servirien per preparar les classes en format en línia, el contingut previst per les classes 13 i 16
de març es va sintetitzar i integrar en les següents classes.
S'han mantingut els objectius d'aprenentatge.

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica

Aprenentatge cooperatiu

Treball dirigit asincrònic

Tutoria

Tutoria online

Aprenentatge individual

*Altres

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí

Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen parcial teòric

30

Examen parcial pràctic

30

Examen final teòric

30

Examen final teòric

30

Treball individual

20

Treball individual

20

Treball grupal

20

Treball grupal

20

Observacions (si s'escauen):
-L'examen parcial teòric s'ha redissenyat per poder-se fer el mateix dia previst i a la mateixa
hora, però des de casa i amb apunts. A l'hora d'inici de l'examen, s'ha penjat a SCALA un
enunciat com a "tasca". Els alumnes l'han realitzat des de casa. Han tingut l'oportunitat de
formular preguntes a la professora via una sessió de Google Meet oberta durant tota l'estona
de l'examen i per email. En acabar-se l'estona de l'examen, han penjat les seves respostes a
SCALA.

-La ressenya s'ha fet tal com estava prevista, amb una única modificació: a aquells alumnes
que, abans del confinament, no havien pogut adquirir la novel•la que necessitaven per fer-la,
se'ls ha autoritzat a fer-la amb alguna altra novel•la que tinguessin a l'abast, prèvia
autorització de la professora.
-L'anàlisi antropològica d'un cas clínic s'ha realitzat tal com estava prevista, amb una única
modificació: en moltes ocasions, l'entrevista al pacient no s'ha fet presencialment, sinó per
telèfon o per videoconferència.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Resposta desenvolupament Examen escrit - Resposta desenvolupament

Descripció (si s'escau): En lloc de fer-se presencialment, es farà a distància. Es mantindran el
dia i l'hora previstos. A l'hora d'inici de l'examen, es penjarà una "tasca" a SCALA en format
Word que contindrà l'enunciat de l'examen. La professora estarà disponible tota l'estona que
duri l'examen en una sessió de Google Meet i també per email per respondre preguntes sobre
l'examen. En acabar-se l'hora d'examen, els alumnes hauran de penjar la "tasca" a SCALA.
Per realitzar l'examen, es podran consultar els apunts de classe. No es podran copiar
literalment fragments extrets de fonts impreses o virtuals; en cas que es faci, serà considerat
plagi.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació?
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): Les sessions del 13 i del 16 de març no es van impartir, perquè la
Facultat va establir que es dedicaven a adaptar la docència en format en línia.
La sessió del 22 de maig, que estava previst que vingués com a professor invitat el Jordi
Martínez, sociòleg, infermer i teòleg, la realitza la mateixa professora de l'assignatura, com en
anys anteriors.

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Comunicació
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 8
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 8
Tutorització especial: A petició de l'estudiant via googlemeet

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Simulació

Classe expositiva participativa sincrónica

Observacions (si s'escauen):
En la dinàmica de simulació d'una entrevista clínica i d'una entrevista professional han passat a ser
el visionat i anaàlisi d'entrevistes clíniques i s'ha passat a entrevista professional per e-mail,
respectivament.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? No
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

%

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Pràctiques externes 1
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació?
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació?
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): La segona convocatòria es manté en el calendari a l'espera de
confirmació de la viabilitat per la seva execució. En cas de cancel·lació de la 2a convocatòria, es
programarà l'execució de la pràctica durant el curs acadèmic 2020-21. En el període cancel·lat
de la pràctica en 2a convocatòria, es programaran tasques individuals d'entrega setmanal que
equipararan al treball de pràctiques, no havent-lo de repetir durant el període de pràctiques
reprogramat.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis?
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Pràctiques externes 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació?
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació?
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): La segona convocatòria es manté en el calendari a l'espera de
confirmació de la viabilitat per la seva execució. En cas de cancel·lació de la 2a convocatòria, es
programarà l'execució de la pràctica durant el curs acadèmic 2020-21. En el període cancel·lat
de la pràctica en 2a convocatòria, es programaran tasques individuals d'entrega setmanal que
equipararan al treball de pràctiques, no havent-lo de repetir durant el període de pràctiques
reprogramat.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis?
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Afeccions medicoquirúrgiques 4
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 18
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 18
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Aprenentatge cooperatiu

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació?
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

%

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': English in health sciences
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 18
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? Sí
-Descripció dels canvis (si s'escau):
Un enfocament molt més tècnic amb més deures i més treballs per compensar la manca de
presencialitat.

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Treball dirigit asincrònic

Aprenentatge cooperatiu

Tutoria online

Tutoria

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen final teòric

60

Examen final teòric

40

Assistència/participació

20

Treball individual

60

Treball grupal

20

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Resposta desenvolupament Examen escrit - Resposta curta

Descripció (si s'escau): L'examen consistirà en 2 tasques de lectura i una tasca d'audio.
L'examen suposarà el 40% de la nota final, i el 60 % restant s'ajudicarà a les activitats
desenvolupades durant la docència, tant a les classes presencials com a les activitats a
distància. Normalment, l'examen té més valor (60%), però hem canviat aquest criteri per tenir
en compte les activitats extres desenvolpades per tots els estudiants per compensar la manca
de presencialitat.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis?
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Pràctiques externes 3
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació?
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació?
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): La segona convocatòria es manté en el calendari a l'espera de
confirmació de la viabilitat per la seva execució. En cas de cancel·lació de la 2a convocatòria, es
programarà l'execució de la pràctica durant el curs acadèmic 2020-21. En el període cancel·lat
de la pràctica en 2a convocatòria, es programaran tasques individuals d'entrega setmanal que
equipararan al treball de pràctiques, no havent-lo de repetir durant el període de pràctiques
reprogramat.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis?
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Pràctiques externes 4
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 2
Tutorització especial: El Briefing es va realitzar de forma presencial a la Facultat, tal i com estava
previst. El debriefing es va realitzar via google-meet. Seguiment i suport via email o Google Meet.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Pràctiques externes

*Altres

Tutoria

Tutoria online

Aprenentatge individual

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Observacions (si s'escauen):
La tutoria es refereix, en aquest cas, a la sessió de briefing, debriefing i el seguiment que els
estudiants requereixein durant el període cancel·lat. El treball de pràctiques serà dirigit pels
tutors/es acadèmiques durant aquest període.
*Altres: recuperació pràctiques curs 2020-21
-Els estudiants realitzen un treball de pràctiques que integra activitats reflexives al voltant de la
pandèmia i el treball associat a la pràctica que entreguen de manera setmanal. Els tutors/es

acadèmiques realitzen feedback al final de l'activitat entregada via campus virtual, a més de
seguiment i suport als estudiants durant el període cancel•lat.
El treball realitzat susbtituirà al que haurien de presentar al final del període de pràctiques.
-Les cinc setmanes del període de pràctiques s'han ubicat dins el calendari acadèmic del curs 202021 i es realitzaran en el període programat, sempre i quan la situació sanitària ho permeti.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Seguiment Pràcticum (clínic)

75

Seguiment Pràcticum (clínic)

75

Treball individual

25

Treball individual

25

Observacions (si s'escauen):
Quedaran pendents la nota del tutor clínic del centre de pràctiques, amb la que farem la
mitjana ponderada amb el treball individual un cop es recuperin les pràctiques.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? No
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): La segona convocatòria d'aquesta pràctica de moment no presenta cap
modificació i està programada durant els mesos de juny, juliol i agost a l'espera de confirmació
de la seva viabilitat per part dels centres assistencials i sempre i quan la situació sanitària ho
permeti. Només opten a la 2a convocatòria aquells estudiants que la van demanar en el
moment indicat durant l'assignació de les PE4.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): Les cinc setmanes de pràctiques s'han ubicat dins el calendari acadèmic
del curs 2020-21 i es realitzaran en el període programat, sempre i quan la situació sanitària ho
permeti. El treball realitzat susbtituirà al que haurien de presentar al final del període de
pràctiques.

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): Els canvis programats consideren i consideraran (en el cas de
modificacions) els plantejaments consensuats per les conferències de degans per arribar a
solucions comuns.

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Seminari professionalitzador 4
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 40
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 40
Tutorització especial: Tutories específiques individuals amb alumnes i a través dels delegats de
curs sobre situacions concretes i reunions periòdiques.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? Sí
-Descripció dels canvis (si s'escau):
Técniques procedimentals manuals s´han adaptat a anàlisis de material audiovisual de casos reals
mitjançant l´observació dels dèficits, les tècniques i justificació. Hem emfatitzat en el raonament
clinic per establir objectius i diseny d´intervenció donat que la part procedimental relatiu a les
habilitats de l´exploració ja han sigut avaluadas presencialment.

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Classe teòrico-pràctica

Classe expositiva participativa sincrónica

Seminari

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No

Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Assistència/participació

5

Assistència/participació

0

Treball individual

10

Treball individual

20

Examen parcial teòric

30

Examen parcial teòric

20

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen oral

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Resposta curta Examen oral

Descripció (si s'escau): Exàmen final unitat teòrico pràctica, contindrá tres parts, abans
únicament contemplava una part oral.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): S´ha unificat en l´unitat de teoria dues avaluacions en una (avaluació
continuada 1 i 2).

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Pràctiques externes 5
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació?
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació?
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): La segona convocatòria es manté en el calendari a l'espera de
confirmació de la viabilitat per la seva execució. En cas de cancel·lació de la 2a convocatòria, es
programarà l'execució de la pràctica durant el curs acadèmic 2020-21. En el període cancel·lat
de la pràctica en 2a convocatòria, es programaran tasques individuals d'entrega setmanal que
equipararan al treball de pràctiques, no havent-lo de repetir durant el període de pràctiques
reprogramat.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis?
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Pràctiques externes 6
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació?
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació?
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): La segona convocatòria es manté en el calendari a l'espera de
confirmació de la viabilitat per la seva execució. En cas de cancel·lació de la 2a convocatòria, es
programarà l'execució de la pràctica durant el curs acadèmic 2020-21. En el període cancel·lat
de la pràctica en 2a convocatòria, es programaran tasques individuals d'entrega setmanal que
equipararan al treball de pràctiques, no havent-lo de repetir durant el període de pràctiques
reprogramat.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis?
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Physical activity and health
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 8
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 7
Tutorització especial: Estudiants Erasmus (reunions virtuals, correu electrònic); reunions virtuals
de seguiment de treballs.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):
Per dur a terme les sessions de grup reduït es va facilitar un document als estudiants (via SCALA)
amb l'explicació detallada de les diferents activitats que havien de fer a casa, i després se'ls va
demanar un breu informe (500 paraules) sobre les activitats, els resultats obtinguts, les seves
percepcions i conclusions.

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? No
Observacions (si s'escauen):
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Aprenentatge cooperatiu

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Les sessions pràctiques de grup reduït s'han hagut de modificar tal i com s'ha explicat en el punt
anterior.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No

Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Resposta curta

Examen escrit - Tipus test

Descripció (si s'escau): Inicialment vam plantejar un examen final teòric que consistia en la
realització d’un qüestionari tipus test amb 50 preguntes i la resolució d’un cas clínic.
Finalment, aquest examen final teòric consistirà d’un qüestionari tipus test amb 40 preguntes
utilitzant la plataforma Moodle.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Actualització en tècniques de
fisioteràpia
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 4
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 4
Tutorització especial: Està prevista un mínim d'una sessió (pot ser dues), fora del calendari de
l'assignatura, durant el mes de maig, per tal de resoldre dubtes sobre el temari.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: s’ha adaptat el resultat d’aprenentatge nº 4,
que queda de la següent forma:
4. L'estudiant serà capaç de conèixer les tècniques d'avaluació i de tractament, d'acord amb els
principis de cada sistema.

• Continguts: hi ha hagut modificació? Sí
-Descripció dels canvis (si s'escau):
S'elimina un apartat del tema 3. Bases teòriques de l'abordatge a partir de Mobilitzacions
Rítmiques. Concretament: Aplicació del mètode a la cintura escapular i regions relacionades
(columna cervical i columna toràcica).

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica

Classe teòrico-pràctica

Tutoria online

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Examen parcial teòric

20

Examen parcial pràctic

30

Examen parcial teòric

20

Examen parcial pràctic

30

Adaptació període COVID-19

%

Treball grupal

30

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? Sí
Descripció (si s'escau): L'avaluació es farà a través d'un treball individual en comptes d'un
examen final que ponderarà el 100% de la nota final.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): S'han substituït les sessions pràctiques per la tutorització del treball
grupal.

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Basic nutrition for
physiotherapists
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 6
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 6
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Aprenentatge individual

Treball dirigit asincrònic

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? No
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

%

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Teràpies complementàries
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 8
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 8
Tutorització especial: A demanda via Google Meet

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? Sí
-Descripció dels canvis (si s'escau):
No s'han pogut realitzar les sesions per demostrar i practica les tècniques estudiades

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:
En el cas que sigui possible es realitzarà una sessió pràctica de les tècniques estudiades

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Classe teòrico-pràctica

Classe expositiva participativa sincrónica

Observacions (si s'escauen):
Les demostracions de les tècniques s'han ralitzat per videoconferència i amb suport de material
audio-visual

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau): Es realitzarà el mateix examen final però en format online en compte de
presencial.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): S'ha requerit la realització de vídeos explicatius de les maniobres de
Tui-Na per part dels alumnes, per a confirmar la bona comprensió i poder corregir l'execució
de les maniobres.

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Pràctiques externes 7
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació?
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació?
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): La segona convocatòria es manté en el calendari a l'espera de
confirmació de la viabilitat per la seva execució. En cas de cancel·lació de la 2a convocatòria, es
programarà l'execució de la pràctica durant el curs acadèmic 2020-21. En el període cancel·lat
de la pràctica en 2a convocatòria, es programaran tasques individuals d'entrega setmanal que
equipararan al treball de pràctiques, no havent-lo de repetir durant el període de pràctiques
reprogramat.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis?
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Pràctiques externes 8
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 2
Tutorització especial: Briefing via Google-Meet, on expliquem l'adaptació del treball associat a la
pràctica en base a la pandèmia. Debriefing via google-meet. Seguiment i suport via email o Google
Meet.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Pràctiques externes

*Altres

Tutoria

Tutoria online

Aprenentatge individual

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Observacions (si s'escauen):
La tutoria es refereix, en aquest cas, a la sessió de briefing, debriefing i el seguiment que els
estudiants requereixen durant el període cancel·lat. El treball de pràctiques serà dirigit pels
tutors/es acadèmiques durant aquest període.
*Altres:
Treball individual + seguiment del tutor acadèmic

-Els estudiants han realitzat un treball que integra el treball associat a la PE8 amb la situació actual
i diverses reflexions sobre el seu desenvolupament professional. Els tutors/es acadèmiques
realitzen feedback setmanal o quinzenal en base a les activitats entregades via campus virtual, a
més de seguiment i suport als estudiants.
-Els estudiants han cursat al voltant del 80% de les pràctiques del grau en Fisioteràpia.
Conseqüentment, l'entrega del treball i el seguiment del tutor acadèmic equivaldrà a la nota final
de les PE8.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Seguiment Pràcticum (clínic)

75

Seguiment Pràcticum (clínic)

75

Treball individual

25

Treball individual

25

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? No
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): Cap estudiant ha demanat segona convocatòria d'aquesta pràctica.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): els canvis programats consideren i consideraran (en el cas de
modificacions) els plantejaments consensuats per les conferències de degans per arribar a
solucions comuns.

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Treball fi de grau
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 1
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 1
Tutorització especial: A demanda via Google Meet

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

*Altres

Tutoria

Tutoria online

Observacions (si s'escauen):
Power point narrat (asicnrònic) referent a la sessió número 7 de preparació del TFG: "Com
presentar un TFG"

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): S'ha mantingut tots els aspectes per aconseguir que el seguiment,la
defensa i lapresentació del TFG siguin de la mateixa manera que en una situació de no
excepecionalitat amb l'afegit que tot es durà a terme de manera on-line sincrónica

%

