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? No
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica
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):
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?
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': 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': Psicologia
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial: A demanda per correu electrònic o Meet, segons la necessitat.
Es tracta d'una assignatura de pla d'estudi vell on els estudiants només tenen opció a examen per
tant no tenen docència. A titol particular, es faciliten activitats individuals i/o de grup a aquells
estudiants que ho han considerat oportu acordant amb la professora un seguiment, la resta han
manifestat la seva preferència per a realitzar directament l'examen final.

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?
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Examen final teòric
Examen final pràctic

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 - 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):

• 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 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': Estadística
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

50

Examen final teòric

20

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 50% 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 20% 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 50% de la nota en aquest examen de recuperació, aquest
es dividirà en 2 parts. La mitjana de la nota dels dos exàmens finals (que suposen un 20% 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 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: Via Google Meet, a demanda.

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? Sí
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? 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 - 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? Sí
Descripció (si s'escau): Es mantenen els criteris que consten a la Guia docent inicial, però es
realitzarà a distància, el mateix dia i a la mateixa hora que l'examen previst.

• 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 de salut comunitària
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? Sí
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': English in health Sciences
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 28
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? Sí
-Descripció dels canvis (si s'escau):
No vam poder fer classes presencials amb els de tercer perquè les classes van començar després de
la declaració de l'estat d'alerta. Bé, per aixó hem fet moltes activitats i 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? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe teòrico-pràctica

Treball dirigit asincrònic

Aprenentatge cooperatiu

Tutoria online

Tutoria

*Altres

Observacions (si s'escauen):
Fem proves de conversa individualment per skype

• 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

Treball individual

50

Assistència/participació

20

Assistència/participació

Treball grupal

20

Examen final teòric

50

Observacions (si s'escauen):
L'examen final serà el 50 % fe la nota final, i el treball durant les altres activitats de doceència
suposarà l'altre 50%. Normalment, l'examen té més valor - un 60 %, i aquest canvi és per
premiar les activitats extres que han fet per compensar la manca de presencialitat.

- 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 - Resposta curta

Descripció (si s'escau): L'examen consisirà en 2 tasques de lectura i una tasca d'audio.

- 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': Atenció a l'ancià i a la
dependència
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 27
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial: Les observacions i comentaris que consten en aquest document es fan
tenint en compte les dues parts en que està dividida l'assignatura: (A) Contextos de Salut i (B)
Deterior Cognitiu (Alzheimer)

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

Aprenentatge cooperatiu

Treball dirigit asincrònic

Classe teòrico-pràctica

Observacions (si s'escauen):
(A) Les classes expositives participatives s'han substituït per presentacions tipus Power i treballs de
reflexió a partir de documents on-line. L'aprenentatge cooperatiu s'ha reconvertit en activtiats
d'aprenentatge individual. (B) 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? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Treball grupal

30

Treball individual

55

Treball individual

25

Observacions (si s'escauen):
Les modificacions s'han realitzat en l'avaluació de la part (A) de l'assignatura. La resta de
metodologies avaluatives i de percentatges es mantenen.

- 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): Es manté la mateixa tipologia d'examen par a la part B de l'assignatura.

- 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': Bioètica
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 40
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial: a demanda via correu-e

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 teòrico-pràctica

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Classe expositiva participativa

*Altres

Aprenentatge individual

Tutoria online

Classe teòrico-pràctica

Treball dirigit asincrònic

Observacions (si s'escauen):
- La classe expositiva participativa , feia referència al treball en grups reduïts de casos que eren
exposats a classe, ara continuen treballant en grups reduïts i el que es fa és una exposició per part
del professor de la resolució del cas amb la seva participació sincrònica general (xat simultani)
- I pel que fa a l'aprenentatge que feien a través del treball individual d'exercicis es continuen fent
tutories però ara són totes online.
- En part de les classes realitzen individualment un treball individual als continguts explicats i
aplicant-los a una pregunta a la situació que estem vivint.

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

Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen final teòric

30

Treball individual

50

Examen final pràctic

40

Treball grupal

25

Treball individual

30

Treball individual

25

Observacions (si s'escauen):
- El treball individual que apareix ara com a adaptació al final teòric, no és merament teòric
sinó teòric pràctic en haver d'aplicar-lo a una situació concreta

- i el treball individual que corresponia a uns exercicis a realitzar, se n'ha reduït un d'ells que
havíem de realitzar presenvialment a classe .

- 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? Sí
Descripció (si s'escau): S'ha clarificat que només han de recuperar aquella part adaptada que
no hagin superat en 1a convocatòria

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): S'ha usat la data de realització al juny com a data de lliurament del
treball teòrico-pràctic, i s'ha eliminat la data de l'examen teòric per dates de lliurament al
Drive del treball reduïts de casos en petit grup

• 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': Legislació
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 13
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):
Els continguts del Bloc B s'han ajustat a les compètencies
descrites en el programa inicial de l'assignatura. Per tant, s'han reduït continguts però 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? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

*Altres

Observacions (si s'escauen):
Classes on line interactives amb gravació pels alumnes que no poden seguir-les sincronicament

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

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Treball individual

30

Treball individual

40

Examen final teòric

70

Examen final teòric

60

Observacions (si s'escauen):
El treball individual correspon a la tasca intermitja

- 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 oral

Examen escrit - Resposta curta Examen oral

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? Sí
Descripció (si s'escau): Es preveuen les mateixes modificacions de tipologia d'examen que per
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': Infermeria clínica 3
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 14
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 0
Tutorització especial: A demanda

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

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Aprenentatge cooperatiu

*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

%

Treball grupal

40

Treball grupal

40

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

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': Pràctiques d'hospitalització 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 1
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): Tutorització especial: debriefing via google-meet o facetime. Seguiment i suport via telèfon o
facetime.

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, al seguiment durant el treball de COVID-19 i a la sessió de
debriefing.
*Altres: treball reflexiu COVID-19 + autoavaluació + recuperació pràctiques curs 2020-21
- Els estudiants han realitzat una memòria final de pràctiques que integra tots els elements descrits
a l'inici de la pràctica i una tasca extra durant les dues setmanes de suspensió de les pràctiques que
ha consistit en la realització de l'anàlisi de la situació d'emergència sanitària en el marc de la crisi de
la COVID-19, de la qual han rebut feedback via campus virtual sumat al feedback de la memòria
final de pràctiques.

-Les dues setmanes de pràctiques per finalitzar el període, 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)

30

Seguiment Pràcticum (clínic)

30

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

15

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

15

Autoavaluació/Coavaluació

15

Autoavaluació/Coavaluació

15

Treball individual

40

Treball individual

40

Observacions (si s'escauen):
En haver cursat el 75% de la pràctica clínica, s'ha considerat incloure la nota del tutor clínic
sense rebaixar el seu %; el mateix s'aplica per la resta de percentatges. El treball individual es
refereix a la memòria final de la pràctica sumat al treball de la crisi sanitària.

- 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? Sí
Descripció (si s'escau): La segona convocatòria es manté en el calendari a l'espera de
confirmació de la viabilitat per la seva execució. Els estudiants que s'han deixat les pràctiques
per 2a convocatòria (previ a la crisi del covid-19) han cursat l'activitat sobre la crisi sanitària
per tal d'equiparar-se a la resta de companys i que només els quedi l'execució de les
pràctiques i l'entrega de la memòria final, la qual també es podrà adelantar si el període queda
cancel·lat en 2a convocatòria. En aquest cas, es progarmarà l'execució de la pràctica durant el
curs acadèmic 2020-21.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí

Descripció (si s'escau): Les dues setmanes que resten per finalitzar 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.

• 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': Rotatori pràctic avançat
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 20
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial: a demanda via telemàtica(Skype-googleMeet) o via telefònica.

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

Classe expositiva participativa sincrónica

Aprenentatge cooperatiu

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Aprenentatge individual

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Tutoria

Tutoria online

Classe teòrico-pràctica

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

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

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

40

0

Assistència/participació

20

0

Presentacio oral

10

0

Treball grupal

20

Autoavaluació/Coavaluació

10

Treball individual

%

20
0

Observacions (si s'escauen):
Estava prevista en l'avaluació de Seminari que els treballs tinguessin una valoració del 20 %
(10% grupal i 10% individual). Amb l'adaptació final per la impossibilitat de realitzar tasques
grupals, l'avaluació del treball grupal es suprimeix i el treball individual passa a valdre el 20 %.

- 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 - Resposta desenvolupamentExamen escrit - Resposta desenvolupament

Descripció (si s'escau): l'Examen pràctic Simulacions consistirà en la resolució d'un cas clínic
per escrit online fruit de l'adaptació de l'examen previst oral.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? Sí
Descripció (si s'escau): l'Examen pràctic Simulacions consistirà en la resolució d'un cas clínic
per escrit online fruit de l'adaptació de l'examen previst oral.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): L'examen de Simulacions de Crítics estava previst pel 16.3.2020. Es
realitzarà el 14.5.2020

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): El nombre de sessions previstes des del 16.03.2020 inclou Sessions de
Seminari, Simulacions Clíniques i Pràctiques a les Escoles.No inclou les hores dels Rotatoris
Pràctics d'hospitalització. En aquesta assignatura s'integren Seminari, Simulacions Clíniques, i
Rotatoris pràctics. No tots els continguts s'han vist alterats en la mateixa mesura i les
adaptacions s'han hagut de realitzar en:
-Simulacions: com s'ha especificat, adaptant examen avaluació segon bloc i examen en segona
convocatòria.

-Pràctiques Escoles (1,25 crédits= una setmana): Només tres grups reduïts d'alumnes (20% del
total) no han pogut acudir a realitzar tallers d'educació sanitària a Escoles i han elaborat tallers
online pels alumnes d'ESO a qui anava adreçada l'activitat.
-Pràctiques d'Hospitalització: Les adaptacions seran aportades per la coordinadora de les
pràctiques, la Dra. Rosa Rifà i Ros. Veure adaptació al DOA de PH2.

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Pràctiques fi de grau 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? Sí
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 fi de grau 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 1
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda):
Tutorització especial: debriefing via google-meet o facetime. Seguiment i suport via telèfon o
facetime.

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, al seguiment durant el treball de COVID-19 i a la sessió de
debriefing.
*Altres: Pràctica reflexiva COVID-19 + primer període de les PFG2 + seguiment de la tutora
acadèmica + autoavaluació + memòria final de pràctiques.
-Els estudiants han realitzat una memòria final de pràctiques que integra tots els elements descrits
a l'inici de la pràctica i una tasca extra durant les tres setmanes de suspensió de les pràctiques que
ha consistit en la realització de l'anàlisi de la situació d'emergència sanitària en el marc de la crisi

del COVID-19, de la qual han rebut feedback via campus virtual sumat al feedback de la memòria
final de pràctiques.
-Els estudiants han cursat al voltant del 80% de les pràctiques del grau en Infermeria.
Conseqüentment, l'entrega de la tasca extra sumat a la resta d'elements de la pràctica, equivaldrà
a la nota final de pràctiques, sense necessitat d'haver-les de recuperar a posteriori.

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

%

Adaptació període COVID-19

%

Seguiment Pràcticum (clínic)

30

Treball individual

30

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

15

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

15

Autoavaluació/Coavaluació

15

Autoavaluació/Coavaluació

15

Treball individual

40

Treball individual

40

Observacions (si s'escauen):
Les PFG2 comprenen dos períodes delimitats de pràctiques: cadascún dels períodes de 4
setmanes són avaluats per separat per dues tutores clíniques diferents i dues tutores
acadèmiques de la Universitat que no sempre són les mateixes. Els dos períodes tenen un pes
del 50% en la nota final. Per causa de la situació excepcional del covid19, donat que va afectar
al segon període i és aquest el que va prerdre percentatge de pràctica assistencial, es va
decidir canviar el pes de la nota d'ambdós períodes per donar més valor al període
eminentment pràctic, de manera que el primer període va passar a valorar-se com 70% i el
segon període 30%.

El segon període que és el que no es va poder finalitzar i que es va complementar amb treballs
va haver de modificar els percentatges d'avaluació en no poder aconseguir una nota valorativa
per part de les tutores clíniques de les pràctiques en els Centres i Institucions sanitàries on els
alumnes estaven realitzant les pràctiques. En aquest sentit, per a suplir la manca de valoració
de les tutores clíniques dels centres de pràctiques, es va augmentar el valor de les tasques
presentades pels alumnes fins a un 70% de la nota del període, per l'increment en la dedicació
horària per tal de ressoldre-les i per la major dedicació i tutorització que suposaven per les
tutores acadèmiques.

- 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? Sí

Descripció (si s'escau): S'ha realitzat la mateixa adaptació que en la primera convocatòria pel
que fa al lliurament de tasques, però s'ha adaptat a la situació dels dos alumnes que havien
demanat segona convocatòria per a que les tasques estiguin relacionades amb el seu treball
diari com a professionals sanitaris (els dos alumnes han acreditat que es troben treballant com
a personal de suport sanitari en la crisi del covid-19).

• 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': Pràctiques fi de grau 3
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.
*Altres:
-Estudiants que treballen: tasques reflexives setmanals individuals (entrega parcial de les activitats
programades; activitats setmanes 1,2,3 i 6) + autovaluació+activitat assistencial acreditada
-Estudiants que no treballen: tasques reflexives setmanals individuals +autoavaluació+ seguiment
del tutor acadèmic

-Durant el període de pràctiques els estudiants realitzen un treball individual que integra activitats
setmanals o quinzenals sobre elements relacionats amb la pràctica clínica i la transició al món
professional i la seva reflexió. Les tutores acadèmiques realitzen feedback de cadascuna de les
activitats entregades via campus virtual, a més de seguiment i suport als estudiants .
Conscients de que una part dels estudiants realitza tasques assistencials de treball o de voluntariat,
s'han flexibilitzat les entregues donant diverses opcions als estudiants per l'entrega de les tasques:
seguint la cadència del dossier, 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 per aquells estudiants que ho han sol•licitat.
-Els estudiants han cursat al voltant del 80% de les pràctiques del grau en Infermeria.
Conseqüentment:
-Per aquells estudiants que realitzen tasques asssitencials de suport com a TCAI o auxili sanitari en
el marc de la crisi sanitària, es contempla que, prèvia acreditació, es pugui reconèixer aquesta tasca
assistencial extraordinària i només hagin d'entregar les activitats de manera parcial (50% de la
tasca; activitats setmanes 1,2,3 i 6). La nota final de les PFG3, tenint en compte el reconeixement
de l'activitat assistencial en el marc de la crisi sanitària, equivaldrà a l'entrega parcial del treball i
lautoavaluació.
Per aquells estudiants que no realitzen tasques assistencials, l'entrega del treball setmanal, el
seguiment del tutor acadèmic i l'autoavaluació equivaldran a la nota final de les PFG3.

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

%

Adaptació període COVID-19

%

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

15

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

15

Seguiment Pràcticum (clínic)

30

Autoavaluació/Coavaluació

15

Autoavaluació/Coavaluació

15

Treball individual

40

Treball individual

70

Observacions (si s'escauen):
Pels estudiants que treballen, es ponderarà el 50% del treball + l'autoavaluació i la resta de la
nota quedarà reconeguda per l'activitat assistencial que estan realitzant (prèvia acreditació
mitjançant contracte de treball).

- 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? Sí
Descripció (si s'escau): En el cas dels estudiants de 4t, i tenint en compte que aquesta sigui la
darrera pràctica, no es preveu la realització de 2a 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): 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):
Tutorització especial: A demanda mitjançant 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? 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): 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

%

