CALENDARIS DE PRESENCIALITAT ADAPTADA
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1. Presentació del director
La situació d’emergència sanitària per l’epidèmia del COVID-19 ens imposa unes restriccions molt
determinants pel curs vinent 2020-21. Cal tenir en compte que, en condicions normals, l’Escola
reuneix moltes persones que diàriament retornen a casa seva i contacten amb moltes altres
persones en la seva vida quotidiana, pel que pot actuar com un punt d’elevada difusió de la malaltia
sinó es prenen mesures molt estrictes en les seves activitats per limitar la transmissió.
Així, la presencialitat dels membres de l’Escola a les aules i els altres espais es veu molt afectada per
la necessitat de mantenir una distància d’un metre i mig entre les persones, la necessitat de dur
mascareta protectora, la desinfecció dels elements de mobiliari i equip, així com per la ventilació
continuada dels espais compartits, el que estableix unes condicions molt limitants en l‘ús dels espais
de l’Escola. També, els desplaçaments diaris per anar i tornar de l’Escola, quan es realitzen en
transport públic o autos compartits suposen un risc que cal limitar al màxim.
D’altra banda, la formació impartida per mitjans telemàtics durant les setmanes de confinament del
darrer quadrimestre ha mostrat alguns avantatges, tot i la pèrdua de la de la presencia física i de les
dificultats d’alguns professors, estudiants i PAS per disposar d’espais i equips adients per fer la feina
des de casa.
És per això que el Programa Marc del pla d’estudis de Grau integra un document que pretén
considerar els tres escenaris als que ens podem enfrontar al llarg del curs vinent: un escenari de
retorn a la normalitat, pel que ja tenim un Programa Marc i unes Guies Docents funcionals; un
escenari de confinament que no ens permeti usar l’edifici de l’escola, pel que ja tenim l’experiència
del quadrimestre passat i de la que tractem d’integrar els seus aprenentatges; i un escenari
intermedi -amb el que presumiblement iniciarem el curs- en el que s’organitza el curs de forma que
es permeti una certa presencialitat.
En aquest darrer escenari es procura que la presència de persones en l’Escola no superi la meitat de
la presència habitual als matins -quan es produeix la màxima ocupació en condicions normals- i es
distribueix de manera que l’ocupació dels espais compleixi amb els requeriments de distancia entre
persones, les circulacions siguin mínimes, i s’organitzen les activitats per a que es puguin netejar els
espais entre ús i ús.
La proposta considera que els estudiants de primer curs tindran tota la docència presencial, mentre
que la resta de cursos de la fase central -quadrimestres groc i lila, blau i carbassa- poden tenir classe
presencial cada tres setmanes -cinc setmanes de les quinze lectives del quadrimestres- essent la
resta telemàtiques. S’ha organitzat la fase electiva per a que hi hagi l’oportunitat de tenir una
presencialitat similar, però ja no tant organitzada per cursos perquè el curs deixa de funcionar com
a organitzador de les assignatures en aquesta fase. Com que aquesta seqüència pot resultar alterada
per les instruccions de les autoritats sanitàries, la proposta és pensar que el curs serà bàsicament
telemàtic, amb oportunitat d’algunes setmanes presencials.
És per això que cal parar especial atenció al calendari de cada quadrimestre, doncs no hi ha un
calendari comú a tothom.
També dir que l’organització del curs s’ha fet amb les restriccions actuals i que, sens dubte,
canviaran a mesura que evolucioni la pandèmia i el coneixement i els recursos de que es disposi per
enfrontar-nos-hi. Per tant, caldrà flexibilitat per adaptar-s’hi i la bona voluntat de tothom per
acomodar-se a les circumstàncies.
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2. Calendari de presencialitat a la Fase Inicial (Qm verd i roig)
Per a la fase inicial, la proposta és presencial 100% amb els horaris regulars dels qm verd i roig, encara que
amb mitja hora de retard de l’inici de les classes per tal que el personal de neteja porti a terme la desinfecció
de l’aula. També es compacten els espais buits entre classes per tal de no contribuir a esperes innecessàries
i aglomeracions als espais comuns.
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3. Calendari de presencialitat a la Fase Central
3.1. Qm groc

ASSIGNATURES DEL QUADRIMESTRE
290610 DISSENY AMBIENTAL DE L’EDIFICI
290611 ESFORÓS I TENSIONS
290612 ARQUITECTURA I CIUTAT
290613 REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA DEL LLOC
290614 TAP SOCIETAT I CIUTAT
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3.2. Qm lila
ASSIGNATURES DEL QUADRIMESTRE

ASSIGNATURES DEL QUADRIMESTRE
290616 SISTEMES CONSTRUCTIUS I
290617 FORMA I DEFORMACIONS
290618 REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA I MODELATGE
290619 TAP LLOC I CIUTAT
290620 COMPOSICIÓ I
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3.3. Qm blau

ASSIGNATURES DEL QUADRIMESTRE
290621 TECNOLOGIA DELS ESPAIS INTERIORS
290622 ESTRUCTURES HIPERESTÀTIQUES
290623 TAP HABITATGE I TÈCNICA
290624 CIUTAT I PROJECTE RESIDENCIAL
290625 COMPOSICIÓ II
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3.3. Qm taronja

ASSIGNATURES DEL QUADRIMESTRE
290626 SISTEMES CONSTRUCTIUS II (TECNOLOGIA II)
290627 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT (ESTRUCTURES IV)
290628 REPRES. ARQUITEC. DEL PROJECTE (REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA III)
290629 TAP HABITATGE I MEDI URBÀ (TAP VI )
290630 TEORIA I HISTÒRIA I (COMPOSICIÓ III)
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3.3. Qm 6

ASSIGNATURES DEL QUADRIMESTRE
290626 TECNOLOGIA II (SISTEMES CONSTRUCTIUS II)
290627 ESTRUCTURES IV (ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT)
290628 REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA III (REPRES. ARQUITEC. DEL PROJECTE)
290629 TAP VI (TAP HABITATGE I MEDI URBÀ)
290630 COMPOSICIÓ III (TEORIA I HISTÒRIA I)
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4. Calendari de presencialitat a la Fase Electiva

ASSIGNATURES A QUÈ AFECTA EL CALENDARI
290634 TAP VII PTA, PTB i PTZ
290633 ESTRUCTURES SINGULARS
290631 ENVOLUPANTS LLEUGERS
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Calendari de presencialitat a la Fase Electiva (2)

ASSIGNATURES A QUÈ AFECTA EL CALENDARI
290632

URBANÍSTICA III

290635

TALLERS PUC I PUD

290638

CONSTRUCCIÓ I CONDICIONAMENT DE L’ESPAI URBÀ

290639

MECÀNICA DEL SÒL I FONAMENTS

290640

COMPOSICIÓ IV
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Calendari de presencialitat a la Fase Electiva (3)

ASSIGNATURES A QUÈ AFECTA EL CALENDARI
290642

URBANÍSTICA IV

290636

TALLERS PTEE, PTEF, PTEX

290641

INTERVENCIÓ EN EL PARC EDIFICAT
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Calendari de presencialitat a la Fase Electiva (4)

ASSIGNATURES A QUÈ AFECTA EL CALENDARI
290643

CONSTRUIR ALLÒ PROJECTAT

290637

TALLERS PCG I PCH

290644

COMPOSICIÓ V

290645

TFG
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