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): 15
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial: a demanda 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? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Classe teòrico-pràctica

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Observacions (si s'escauen):
En quant a les sessions en grups reduïts, va quedar una sessió per fer amb els models de la sala
d'anatomia. S'ha fet online amb la explicació del professor sobre imatges dels models de la sala.
Les classes presencials amb el grup general s'han substituït per classes online en directe a través
de Google Meet i utilitzant els mateixos power points , vídeus i altres recursos previstos
habitualment. La sessió queda gravada i es penja a la plataforma. De manera que l'estudiant, per a
aquesta part de teoria compta a l'Scala amb: 1.-presentacions power points amb comentaris i
àudios gravats 2.- sessió online en directe, utilitzant la presentació, vídeus i el xat i 3.- la gravació
de la sessió per poder visualitzar-la quan li calgui. També fem seguiment tutorial via e-mail o xat.

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

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen parcial pràctic

30

Examen parcial pràctic

30

Examen parcial teòric

35

Examen final teòric

35

Examen final teòric

35

Examen final teòric

35

Observacions (si s'escauen):
L'examen final previst dels continguts treballats en grup reduït, més que ser un examen
parcial pràctic, era de caràcter teòric-pràctic (l'estudiant contesta per escrit, no ha de fer cap
praxi ni maniobres) Consistia en un examen escrit (resposta curta) sobre els continguts de les
sessions en grup reduït. Ara és en modalitat online mitjançant examen test sobre les imatges.

- 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 - Tipus test

Examen escrit - Tipus test

Descripció (si s'escau): L'examen final pràctic inicialment era de fet teòric-pràctic, consistia en
un examen escrit (resposta curta) sobre els continguts de les sessions en grup reduït. Es fa
igual però en modalitat online mitjançant examen test sobre imatges.

- 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): S'han reprogramat les sessions en grup reduït que faltava fer. La sessió
que es feia per separat amb cada grup es fa via Google Meet en una sola sessió per al grup
general.

• 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': Ciències psicosocials
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 21
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial: A demanda correu electrònic i/o Meet en funció de la necessitat

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

Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge individual
Tutoria
Classe expositiva participativa
Classe teòrico-pràctica
Observacions (si s'escauen):
S'han mantingut les mateixes metodologies amb el suport de les TIC per dur-les a terme.
S'han adaptat les presentacions i els exercicis pràctics per a la seva implementació amb el suport
de les Tic.

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

Inicial

%

Treball individual

*

Treball grupal

20

Autoavaluació/Coavaluació

10

Examen final teòric

50

Examen final pràctic

20

Adaptació període COVID-19

%

Observacions (si s'escauen):
1* Treball individual s'autoavalua/coavalua

- 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

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): Si en algun moment, abans de finalitzar el curs acadèmic, apareix la
necessitat, es valorararà la pertinència de canviar la data de lliurament del treball individual.

• 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': Infermeria comunitària 1
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 15
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial: A demanda via Google Meet, i via correu electrònic

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? Sí
-Descripció dels canvis (si s'escau):
Els objectius d'aprenentatge s'han mantingut, però s'han adaptat els treballs de la part de Salut
Ambiental i Salut Comunitària.

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:
Tots els continguts previstos s'imparteixen online.

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

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica
Tutoria online

Observacions (si s'escauen):
Durant el període no lectiu s'ha proporcionat a l'alumnat exercicis amb la retroalimentació
corresponent per repassar continguts de l'assignatura.

• 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):
El treball de Salut Comunitària (25%) consistia en la realització d'una píndola de salut
mitjançant la gravació dels membres del grup. Arrel del confinament s'ha substituït la gravació
per l'explicació del projecte sobre la píndola de salut a través de presentació en format power
point.

El treball de Salut Ambiental (15%) consistia en una observació de la gestió dels residus
sanitaris durant l'estada de pràctiques, i s'ha substituit per una descripció de la gestió dels
residus sanitaris que recordaven del centre de pràctiques del primer semestre o del lloc de
treball en el cas de l'alumnat que treballa com a auxiliar.

- 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 - Tipus test

Descripció (si s'escau): Els estudiants presentaran el treball de salut comunitària (25% de la
nota final) al llarg de 4 dies diferents. Cada grup tindrà un portaveu que compartirà a través de
diapositives el projecte vinculat al treball.

- 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': Seminari en ciències de la salut
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 4
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): Tutorització especial: a demanda via correu electònic i 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

Seminari

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Tutoria

Tutoria online

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': Pràctiques clíniques 1
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial: Briefing video presentació i xat a Scala; debriefing via google-meet o
facetime. Seguiment i suport via telèfon o facetime i feedback setmanal de les tasques setmanals
associades.

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

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.
*Altres: Tasques reflexives setmanals individuals + autoavaluaci + recuperació pràctiques curs
2020-21
-Els estudiants realitzen un treball individual que integra activitats setmanals sobre elements
relacionats amb la pràctica clínica i la seva reflexió. Les tutores acadèmiques realitzen feedback

setmanal de cadascuna de les activitats entregades via campus virtual, a més de seguiment i suport
als estudiants durant el període cancel·lat. Conscients de que una part dels estudiants realitza
tasques assistencials de treball o voluntariat, s'han flexibilitzat les entregues donant diverses
opcions als estudiants per l'entrega de les tasques: setmanal, final o final amb extensió de 15 dies.
També s'han atès les necessitats de demora del lliurament que han sorgit de forma no programada
durant el periode de pràctiques cancel·lat per aquells estudiants que ho han sol·licitat.
El treball individuall efectuat susbtituirà al que haurien de presentar al final del període de
pràctiques.
-Quatre de les sis setmanes del període 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.

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

%

Adaptació període COVID-19

%

Seguiment Pràcticum (clínic)

40

Seguiment Pràcticum (clínic)

40

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

20

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

20

Autoavaluació/Coavaluació

10

Autoavaluació/Coavaluació

10

Treball individual

30

Treball individual

30

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

- 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 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
progarmarà l'execució de la pràctica durant el curs acadèmic 2020-21. Els estudiants que van

optar abans de la crisi per fer 2a convocatòria, han estat avisats de la possibilitats de realitzar
els treballs individuals setmanals en 1a convocatòria per no haver-los de repetir després.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): Quatre de les sis setmanes de l'assignatura 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. Els treball realitzat durant el període cancel·lat (tasques
individuals d'entrega setmanal) susbtituirà a la 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': Infermeria clínica 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 6
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 0
Tutorització especial: 0

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

*Altres

Observacions (si s'escauen):
Les classes es varen donar els PWP gravats per problemes amb el google meet que quan varen
estar sol·lucionats , ja s'havia acabat l'assisgnatura.

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

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Treball grupal

40

Treball individual

40

Examen parcial teòric

0

Examen final teòric

60

Examen final teòric

60

Observacions (si s'escauen):
L'examen final teòric, que en un principi tenia dues parts, com que cal fer-lo online, tant sols
tindrà una part, tipus test que serà una mica més llarg per compensar les possibles
mancances.

- 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 - Resposta desenvolupament Examen escrit - Tipus test
Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Tipus test

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? Sí
Descripció (si s'escau): Seran les mateixes que a la primera convocatòria

• 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': Bioestadística
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 17
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial: 5

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:
Cap

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

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica

Tutoria

Tutoria online

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

45

Examen final teòric

15

Examen final teòric

30

Observacions (si s'escauen):
La resta de proves avaluatives de la guia docent es mantindran en quant als percentatges.

- 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 farà un examen on line via Moodle amb el temps controlat. Donada
la rellevància que té per l'alumne un 45% de la nota en un examen final on line, aquest es
dividirà en 2 parts perquè l'alumne pugui adaptar-se al nou format. La mitjana de la nota dels
dos exàmens finals (que suposen un 15% i un 30% de la nota global) haurà de ser superior a
4.5 per poder fer mitjana amb la resta d'activitats avaluatives.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? Sí
Descripció (si s'escau): Es farà un examen on line via Moodle amb el temps controlat. Donada
la rellevància que té per l'alumne un 70% de la nota en aquest examen de recuperació, aquest
es dividirà en 2 parts. La mitjana de la nota dels dos exàmens finals de recuperació (que
suposen un 20% i un 50% de la nota global) haurà de ser superior a 4.5 per poder fer mitjana
amb la resta d'activitats avaluatives.

• 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': Antropologia
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 4
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? Sí
-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

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 teòric

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 estava previst pel dia 17 de març. Els alumnes requereixen d'un temps
raonable per preparar l'examen. Els dies previs al 17 de març eren de molta incertesa, de
manera que era inapropiat demanar als alumnes que estudiessin per a un examen que no era
segur que es pogués fer i del qual no es podia saber el format. Per aquesta raó, l'examen es va
ajornar pel dia 6 de juny, canviant-ne el format: una "tasca" per fer a casa, anunciada
setmanes abans.

-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 24 de març, 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
cursos 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': Pràctiques clíniques 1
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial: Briefing video presentació i xat a Scala; debriefing via google-meet o
facetime. Seguiment i suport via telèfon o facetime i feedback setmanal de les tasques setmanals
associades.

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

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.
*Altres: Tasques reflexives setmanals individuals + autoavaluaci + recuperació pràctiques curs
2020-21
-Els estudiants realitzen un treball individual que integra activitats setmanals sobre elements
relacionats amb la pràctica clínica i la seva reflexió. Les tutores acadèmiques realitzen feedback

setmanal de cadascuna de les activitats entregades via campus virtual, a més de seguiment i suport
als estudiants durant el període cancel·lat. Conscients de que una part dels estudiants realitza
tasques assistencials de treball o voluntariat, s'han flexibilitzat les entregues donant diverses
opcions als estudiants per l'entrega de les tasques: setmanal, final o final amb extensió de 15 dies.
També s'han atès les necessitats de demora del lliurament que han sorgit de forma no programada
durant el periode de pràctiques cancel·lat per aquells estudiants que ho han sol·licitat.
El treball individuall efectuat susbtituirà al que haurien de presentar al final del període de
pràctiques.
-Quatre de les sis setmanes del període 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.

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

%

Adaptació període COVID-19

%

Seguiment Pràcticum (clínic)

40

Seguiment Pràcticum (clínic)

40

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

20

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

20

Autoavaluació/Coavaluació

10

Autoavaluació/Coavaluació

10

Treball individual

30

Treball individual

30

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

- 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 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
progarmarà l'execució de la pràctica durant el curs acadèmic 2020-21. Els estudiants que van

optar abans de la crisi per fer 2a convocatòria, han estat avisats de la possibilitats de realitzar
els treballs individuals setmanals en 1a convocatòria per no haver-los de repetir després.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): Quatre de les sis setmanes de l'assignatura 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. Els treball realitzat durant el període cancel·lat (tasques
individuals d'entrega setmanal) susbtituirà a la 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': Simulacions clíniques 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 3
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):

- 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

Treball dirigit asincrònic

Observacions (si s'escauen):
S'ha dissenyat un dossier amb els continguts que han quedat pendents d'explicar presencialment
juntament amb diferents activitats. S'han utilitzat descripció de materials i procediments, vídeos i
infografies.
L'estudiant ha entregat el dossier amb les activitats realitzades i s'ha fet un feedback individualitzat
de la correcció de les activitats.

• 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 oral

Descripció (si s'escau): S'ha modificat la modalitat de l'examen. Es manté la tipologia (examen
tipus test i examen pràctic) però es farà a distància. L'examen tipus test a través de Scala i
l'examen pràctic per Google meet. L'examen pràctic es farà a través d'imatges i de la descripció
del procediment.

- 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): Es realitzarà l'examen 2 mesos més tard del previst inicialment.

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

