Ratificació de la instrucció del
rector sobre les mesures
necessàries per tal de
garantir la docència no
presencial
Acord CG/2020/02/05, d’1 d'abril de 2020, del Consell de
Govern, pel qual s’aprova la ratificació de la instrucció
del rector sobre les mesures necessàries per tal de
garantir la docència no presencial
Vicerectorat de Política Acadèmica

Mesures urgents i extraordinàries per garantir la impartició de docència
als estudis de la UPC durant l’emergència sanitària
Antecedents
El passat dia 12 de març es va publicar al DOGC la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, per
la qual s'adopten mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARSCoV-2, que en el seu apartat 1.b preveu la suspensió de l'activitat lectiva-presencial de les
universitats del sistema universitari de Catalunya des del dia 13 de març i per 15 dies, sens
perjudici de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.
La suspensió de les activitats docents presencials es veu ratificada pel Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, el qual preveu, a l’article 9, “es suspèn
l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, curso i nivells
d’ensenyament contemplats a l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,
inclòs l’ensenyament universitari, així com qualsevol altra activitat educativa o de formació
impartides en altres centres públics o privats.
(2) Durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les
modalitats a distància i “online”, sempre que resulti possible.”
Amb la resolució núm. 533/2020 del rector de la Universitat Politècnica de Catalunya,
publicada el mateix dia 12 de març, s’establien a la UPC les primeres mesures per garantir la
continuïtat de la docència en modalitat no presencial.
Passades dos setmanes des de la seva publicació, manifestem el nostre reconeixement i
agraïment per l’esforç dut a terme per tota la comunitat universitària, PDI, estudiants i PAS,
que estan facilitant l’adaptació raonable a aquesta situació excepcional.
Tanmateix, correspon fer una nova instrucció per concretar determinades mesures, vetllant
per a la seguretat jurídica, que, en aplicació de les normes de context garanteixin els necessaris
processos de revisió i correcció, si procedeix, que d’acord a les particularitats de la nostra
organització, assegurin la impartició de la docència en modalitat no presencial mentre duri la
situació d’emergència declarada.
És per això que, en virtut dels article 67 i 68 dels Estatuts de la UPC, i de l’article 16 dels
mateixos Estatuts,

RESOLC
1. Es manté la vigència de la resolució núm. 533/2020 del 12 de març del 2020 del rector de
la Universitat Politècnica de Catalunya de Mesures extraordinàries respecte de l’activitat
docent presencial de la UPC davant l’emergència sanitària declarada per COVID‐19.
2. Per garantir el compliment de les mesures previstes, i amb l’objectiu de preservar en tot
moment la prestació del servei públic docent i de facilitar la tasca dels responsables de
gestionar aquesta crisi, s’habilita i es fa confiança als directors i directores i degans i
deganes per:
a. Dictar les instruccions necessàries per fer el seguiment de les mesures
implementades pel professorat del seu centre respecte de la docència no
presencial, per tal de poder atendre les incidències que es puguin produir. Cal

especial atenció a la necessitat de documentar els canvis que es produeixin per
poder complimentar de forma satisfactòria els informes de les titulacions requerits
per l’AQU.
b. Establir les mesures necessàries per resoldre qualsevol incidència que impedeixi o
distorsioni la impartició de docència no presencial en les assignatures
corresponents als estudis del seu centre, en aplicació de les directrius previstes a
les Resolucions i Instruccions dictades per garantir la docència en el període
d’emergència sanitària, i quan escaigui, de forma coordinada amb el director o
directora del departament corresponent.
De les incidències i els criteris o mesures aplicades s’informarà al Vicerector de
Política Acadèmica.
Quan, per un greu risc respecte de la viabilitat o qualitat de la docència degut a
incapacitat del professorat (malaltia, problemes tècnics o altres circumstàncies),
aquestes mesures suposin peticions als departaments de canvis en l’assignació
docent o la coordinació d’assignatures, es requerirà el vist-i-plau previ del
Vicerector de Política Acadèmica per tal de, tot i tenir en compte l’autonomia i
necessitat d'atendre les particularitats de cada titulació, poder garantir de forma
general la major homogeneïtat possible de les mesures dintre de la UPC.
c. Dictar resolucions o instruccions d’adaptació a les normes externes, o internes de
la UPC, dels calendaris acadèmics del seu centre i prioritzar les activitats que, quan
sigui possible per la finalització de l’estat d’alarma, es puguin fer de forma
presencial a aules i laboratoris corresponents al curs 2019-20, i de modificació o
adaptació de les guies docents de cadascuna de les assignatures, respectant la
necessària informació a l’estudiantat afectat respecte de les metodologies
docents, els continguts, i els criteris d’avaluació que els seran d’aplicació, amb
suficient anterioritat a la seva realització. Tot això sens perjudici de la posterior
ratificació, si escau, per l’òrgan col·legiat corresponent en sessió ordinària.
3. La direcció dels centres docents treballaran per garantir que el seu professorat
i el seu estudiantat estiguin informats amb suficient antelació dels detalls concrets
de les mesures de suport a la docència i a l’aprenentatge de forma no
presencial, i dels canvis respecte a les metodologies docents, continguts i criteris
d’avaluació que els siguin d’aplicació.
Barcelona, 27 de març de 2020

