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 normalsi 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.

