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1. Introducció 
 

La incertesa sobre l’evolució de la pandèmia de la Covid-19 marca de forma determinant el proper curs 2020-
21. El Consell Interuniversitari Català el considera, de nou, un curs excepcional en el que cal tenir preparades 
les mesures oportunes per adequar-se a les instruccions de les autoritats sanitàries, que poden arribar a un 
nou confinament. 
 
En aquest sentit, l’Escola es planteja tres possibles escenaris pel curs vinent, escenaris que poden ser 
presents en diferents moments del proper curs. 
 
Un escenari A, que és l’escenari de normalitat acadèmica total, sense restriccions sanitàries que impedeixin 
un desenvolupament normal del curs. En aquest cas, la vida acadèmica es desenvoluparà normalment, i les 
assignatures organitzades en funció de la Guia Docent i el Programa Marc del Pla d’Estudis de Grau. El treball 
al que ens obliga aquest escenari només és l’actualització anyal habitual de la Guia Docent, tot i que es poden 
introduir millores com a resultat de l’experiència de la docència confinada que hem suportat.  
 
Un escenari B de confinament, com el que hem patit les darreres setmanes del quadrimestre de primavera 
passat. En aquest cas, l’Escola romandrà tancada i les assignatures es faran en funció de les Addendes a les 
Guies Docents que vam definir el quadrimestre passat. La tasca que aquest escenari ens demana és refer la 
addenda a la guia docent de cada assignatura per tal d’incloure les millores que l’experiència del curs passat 
ens ha procurat, així com la flexibilitat per considerar el tercer escenari. 
 
Un escenari C, que es amb el que molt previsiblement començarem el curs i, per tant, serà el de referència, 
en el que tindrem una presencialitat restringida per requeriments sanitaris, entre ells la limitació de 
l’ocupació de les aules i el manteniment d’una distància de seguretat interpersonal.  
 
Aquestes restriccions d’ocupació i distància -que es complementen amb l’ús de mascaretes, neteja de mans 
i desinfecció, així com condicions extraordinàries de ventilació dels espais- impedeixen una presencialitat 
total i ens condueixen a modalitats híbrides -amb presencialitat física i/o telemàtica- sobre les que cal 
organitzar la docència. Cal dir que la imposició d’una distància interpersonal malbarata en gran mesura la 
presencialitat en el treball de pràctiques i taller, tal i com el desenvolupem habitualment, pel que cal 
preguntar-se per la seva utilitat enfront la presencialitat telemàtica. 
 
També cal considerar que la mobilitat dels estudiants, professors i PAS dins l’edifici de l’Escola -i en els seus 
accessos- ha de complir aquestes condicions, amb el que les restriccions no afecten només els espais 
docents. També cal considerar que els desplaçaments per venir i tornar de l’Escola suposen majoritàriament 
l’ús de transport públic, ajudant a congestionar-ho i suposant incloure un risc addicional. Hem procurat fer 
un escenari a on es minimitzin aquests desplaçaments dins i fora de l’Escola, mantenint al llindar dels 200 
estudiants la presència simultània en l’edifici i amb la mínima mobilitat interna.  
 
Així, més que forçar una ocupació màxima dels espais amb una presencialitat de la meitat dels estudiants -
l’altra meitat, telemàtica i alternant-se setmana a setmana- en un model híbrid força dubtós, hem proposat 
un model que prima la presencialitat parcial de tot els estudiants de cada quadrimestre, repartida al llarg de 
les primeres setmanes de curs. També habilitar espais pel treball en grup en unes condicions adients, i de 
donar espais de treball quotidià als estudiants que no disposin de condicions adequades al seu domicili. 
 
Des de Direcció estem convençuts que la proposta que presentem -que serà considerada com addenda al 
Programa Marc i a la que caldrà ajustar les actuals addendes a les guies docents de les assignatures- és la 
que més ens permet mantenir el model docent de la nostra Escola.    
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2. Línies guia per al model docent de les assignatures del curs 
excepcional 2020-21 

 
Per tal d’enfrontar un curs de nou excepcional per la pandèmia del covid-19, recollint l’experiència 
d’aquest quadrimestre de primavera que ja s’hi ha vist afectat, es proposen les següent línies guia per 
refer les addendes a les guies docents de les assignatures que tindran validesa durant el proper curs fins 
que no tinguem normalitat absoluta o un nou confinament. 
 
Aquestes línies responen a un seguit de qüestions clau que cal considerar: 
● l’Escola és un espai que reuneix cada dia a una gran quantitat de gent que quotidianament es 

dispersa després per moltes poblacions. En conseqüència, cal tenir en compte que som un punt de 
risc en una possible difusió de la malaltia, pel que les condicions d’ocupació dels seus espais serà 
molt restrictiva; 

 
● el nostre sistema formatiu és presencial. Les restriccions de la pandèmia limiten considerablement 

la coincidència en l’espai, però cal conservar-la en el temps, de forma telemàtica. Entendrem que 
el curs es planteja de nou de forma excepcional i a on la presencialitat a l’Escola serà reduïda i, en 
qualsevol cas, depenent de nous confinaments en funció de l’evolució social de la malaltia; 

 
● l’estudiant necessita del contacte amb el professor i amb els seus companys, pel que cal tenir espais 

de coincidència setmanals, si poden ser presencials, millor, però sinó es pot, telemàtics; 
 
● un dels principals problemes és la sobrecàrrega de treball que pot suposar treballar 

telemàticament, pel que cal tenir especial cura en la definició de la càrrega de treball a la que es 
sotmet a l’estudiant a cada assignatura. Això està definit als ECTS de l’assignatura (recordeu: 1 ECTS 
equival a 25-30 hores de treball de l’estudiant), però cal redimensionar aquest treball a les noves 
condicions. 

 
Per tal d’afrontar aquestes qüestions, es proposen les següents guies: 

 
Línia guia 1.  Respecte de la presencialitat física 

 
● el primer curs tindrà una presencialitat total, mentre les condicions sanitàries ho permetin. Si 

per algú és imprescindible el contacte amb els professors, els companys i l’Escola, és per als 
estudiants de primer curs i, en conseqüència, els hi reservarem els espais precisos per fer la 
docència presencial; 

● es procurarà que hi hagin setmanes presencials pels quadrimestres de la fase central, si les 
condicions sanitàries ho permeten. Cadascun dels quatre quadrimestres de la fase central tindran 
una setmana presencial de cada cinc, en les condicions d’accés i permanència que estipulin les 
condicions sanitàries. Aquestes classes presencials es procurarà que siguin per a tot el curs plegat, 
sense estudiants presencials i no presencials, qüestió que caldrà que es consideri en la 
programació d’activitats per donar el màxim valor a aquest 20% de presencialitat; 

● els tallers de lletra de la fase electiva tinguin setmanes presencials. Es procurarà que sigui en 
grups de taller, o conjunts quan hi hagin tallers associats; 

● es procurarà classes presencials per a la resta d’assignatures de la fase electiva, sempre que les 
condicions sanitàries ho permetin; 

● els màsters -habilitant i MISMeC- tindran aules pròpies. La seva docència caldrà que estigui 
preparada per ser, alhora, presencial i telemàtica donat que tindran estudiants no presencials; 

● hi haurà espais per a que els estudiants puguin trobar-se a treballar per grups. S’arbitraran la 
periodicitat i la forma de reservar i usar aquests espais per a grups reduïts en condicions 
sanitàriament adequades; 

● hi haurà espais de treball per a estudiants que no tinguin condicions per treballar a casa. A 
l’Escola s’habilitaran llocs de treball que, respectant les condicions sanitàries que siguin 
d’aplicació, puguin acollir aquells estudiants amb unes condicions insuficients de treball -espais, 
equips, dades- a casa; 
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● es procurarà als professors l’accés als seus despatxos o llocs de treball i la possibilitat de fer les 
classes a l’Escola i tenir tot el suport necessari per fer-ho. S’arbitraran les mesures que es 
determinin des de seguretat i salut laboral per als professors que pertanyin a grups de risc per 
evitar la seva exposició; 

● els serveis de l’Escola funcionaran preferentment de forma telemàtica, restringint la 
presencialitat a les activitats indispensables i en les condicions sanitàries adequades.  

 
 

Línia guia 2. Organització de les assignatures 
 

● es mantenen les horaris de les assignatures, com a referència temporal en la qual tenir contacte 
entre professors i estudiants. Ningú no podrà programar activitats presencials -siguin o no 
telemàtiques- fora de l’horari de la seva assignatura. Per permetre la presencialitat a l’Escola 
s’alteren alguns horaris; 

 
● no es poden realitzar activitats presencials -física o telemàticament- fora de l’horari de classe 

sense l’acord específic dels estudiants implicats. La disponibilitat de temps per part de l’estudiant 
en un moment concret fora dels horaris de l’assignatura, no és obligatòria. Tutories individuals o 
amb equips de treball fora de l’horari de classe caldrà acordar-les prèviament  amb acceptació per 
part dels estudiants;  

 
● els professors hauran de tenir contacte presencial setmanalment, telemàticament quan 

correspongui, durant les hores de classe, arbitrant el tipus d’activitat que sigui adient a aquest 
tipus de presencialitat. El contacte professor-estudiant és clau en el nostre model docent 
presencial, i cal evitar la seva substitució per enviament de materials docents i altres estratègies 
que són pròpies de la formació no presencial; 

 
● cal dimensionar setmanalment les tasques a realitzar per l’estudiant fora de l’horari de classe, 

procurant distribuir l’esforç de l’estudiant durant tot el quadrimestre. Com a corol·lari de 
l’anterior, cal considerar el nombre de proves d’avaluació -pràctiques puntuables, treballs- en 
funció dels crèdits de l’assignatura i del treball setmanal de l’estudiant. És recomanable tenir 
pautat el treball de l’estudiant i tenir un sistema d’avaluació continuada ben implantat que no 
depengui d’un lliurament final, o que aquest no sigui decisiu; 

 
 
 

Línia guia 3. Es recomana: 
 
 
● distribuir la presencialitat telemàtica en activitats que permetin la participació de l’estudiant, de 

forma que, si és possible, setmanalment cadascun d’ells hagi d’interactuar directament amb el 
professor de teoria o de pràctica i/o taller, i sempre en horari de classe;  

 
● les activitats en format telemàtic no haurien de superar les dues hores, articulant el temps de 

classe -si supera aquesta durada- en diferents activitats que no requereixin la mateixa atenció 
visual (teoria, presentacions de treballs, debats, etc.) Si és possible, deixar micro-descansos de 
pocs minuts -cinc?- entre activitats; 

 
● ser curosos en la distribució de temps en l’atenció a cada grup en el seguiment del treball dels 

estudiants, i fer-les en obert per a que la resta de grups puguin seguir les correccions; 
 
● defugir dels exàmens com a mètode d’avaluació, donat la complicació d’assegurar la seva 

fiabilitat. D’altra banda, i amb grups reduïts com tenim a la nostra Escola, és possible substituir 
aquest tipus de prova per d’altres tant o més fiables per conèixer el grau d’adquisició de 
competències per part de l’estudiant; 

 
● proposar treballs en grup que permetin la individualització de les tasques, doncs això permetrà 

la facilitat d’execució davant les dificultats per reunir-se que puguin tenir els estudiants, així com 
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l’avaluació individual de cada estudiant. També es recomana que els treballs siguin en grups 
reduïts i que en la seva configuració puguin participar els estudiants per coordinar-se en treballs 
d’assignatures diferents; 

 
 
 
 

Línia guia 4.  Mesures sanitàries i organitzatives 
 

● Higiene de mans: en accedir al centre i a les aules, així com en sortir-ne, tothom s’haurà de 
netejar les mans amb solució hidroalcohòlica, i cada vegada que s’intercanviï paper o 
qualsevol objecte amb una altra persona. 

 
● Ús de la mascareta quirúrgica: durant els serveis amb cita prèvia, en aquelles situacions 

que no es pot garantir la distància de seguretat i quan es comparteixen espais. 
 

● S’ha de mantenir una distància de seguretat almenys d’1,5 metres amb altres persones. 
Durant l’ocupació de les aules s’ha de mantenir la distància de seguretat interpersonal. 

 
● L’ocupació dels espais es planificarà tenint en compte els aforaments indicats en les 

instruccions generals de la UPC. 
 

● Per reduir les aglomeracions, l’accés a les aules es farà de manera esglaonada. Els 
recorreguts, les aules i els lavabos estaran degudament senyalitzats, juntament amb 
recordatoris de les mesures de prevenció, i els passadissos només podran ser ocupats en el 
moment d’accedir a les aules.  

 
● En tot moment serà necessari respectar la senyalització i les indicacions del personal que 

realitza els serveis a l’ETSAV. 
 

● Ventilació dels espais: mantenir portes i finestres obertes per tal de permetre la màxima 
ventilació de qualsevol espai ocupat. 

 
● S’establiran les mesures de neteja per a la desinfecció del mobiliari, equips i estris utilitzats. 

 
● Es considera molt important, per solidaritat i responsabilitat social, que totes les persones 

que accedeixin a l’ETSAV compleixin totes les mesures de prevenció que s’indiquen, malgrat 
les molèsties personals que aquesta situació excepcional d’emergència pugui causar. 
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3. Calendari i horaris de presencialitat a la Fase Inicial 
 

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.   El calendari d’inici de quadrimestre en un escenari de l’ocupació de la 
totalitat de les places ofertes en primera opció el mes d’agost, és el de la proposta 1. La proposta 2 respon a 
la possibilitat d’assignació en primera opció la segona setmana de setembre. En aquest cas, el quadrimestre 
de tardor s’hauria d’iniciar la setmana del 21 de setembre amb una durada de 15 setmanes amb finalització 
la setmana 17 del calendari ordinari. 

 
Proposta 1 de calendari de la Fase Inicial 
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Proposta 2 de calendari de la Fase Inicial 
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Horari Qm verd  
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Horari Qm roig  
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4. Calendari i horaris de presencialitat a la Fase Central 
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Calendari i horari Qm groc  
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Calendari i horari Qm lila  
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Calendari i horari Qm blau 
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Calendari i horari Qm taronja  
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Calendari i horari Qm 6 excepcional 
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5. Calendari i horaris de presencialitat a la Fase Electiva  
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 Calendari i horaris de presencialitat a la Fase Electiva (2) 
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Calendari i horaris de presencialitat a la Fase Electiva (3)  
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Calendari i horaris de presencialitat a la Fase Electiva (4)  
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6. Ocupació i espais 
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Ocupació 
 
• Franja de tarda: de 15 a 20-20:30 

100 a 120 estudiants de la Fase Inicial/diaris + 30 estudiants/dia de Màster Habilitant + 30 MISMEc+ 
estudiants als espais de treball en grups:  Entre 180 /200 estudiants/dia 

  
• Franja de matí: de 8:20 a 14 

50-60 estudiants/Qm de la fase central + 100-120 de la fase electiva: 150-180  estudiants.+ 
estudiants als espais de treball en grup. 

 
En circumstàncies normals, la franja de matí suposa l’ocupació d’uns 400 estudiants, i la franja de 
tarda  d’uns  240 estudiants.  L’ocupació proposada suposa un 50% de l’activitat regular diària a 
l’ETSAV. 
 
 

Espais 
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7. Suport a la docència 
 
 
Contractació addicional de professorat associat, per suport a la docència del 1er 
quadrimestre del curs 2020/2021 
 
En el marc de les mesures excepcionals derivades del COVID 19 s’ha considerant adient posar a disposició de 
les unitats acadèmiques la  possibilitat de contractació addicional de professorat associat,  a fi de donar un 
suport complementari per a la realització de la docència del primer quadrimestre del curs 2020-2021 amb 
l’enfocament híbrid i flexible tal com es preveu en els criteris generals per a la planificació acadèmica del 
primer  quadrimestre del curs 2020-2021, aprovats pel CG extraordinari de 3 de juny de 2020.  En aquest 
sentit, s’assignen 11 hores/setmana per a la contractació de professorat  entre els departaments que 
requereixen un suport complementari per desenvolupar la seva docència, prioritzant la realització de 
pràctiques i laboratoris. 
 
De les 11 hores/setmana de contractació addicional de professors associats a temps parcial que s’han 
adjudicat a l’ETSAV per complementar la docència del quadrimestre de tardor del curs 2020-21, la proposta 
de l’Escola és la següent: 

● 6,5 hores/setmana pel Departament de Representació Arquitectònica per augmentar la 
presencialitat als dos quadrimestres -Verd i Vermell- del primer curs; 

● el següent repartiment a la resta de departaments per a que millorin la docència en les assignatures 
que considerin més crítiques: 

o 1 hora/setmana al Departament de Tecnologia a l’Arquitectura 
o 1 hora/setmana al Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori 
o 2,5 hores/setmana al Departament de Projectes Arquitectònics. 

 
 
Convocatòria de beques de suport a la docència qm tardor 2020-21 
 
De la relació de beques de suport aprovades pel Consell de Govern de la UPC (3 de juny 2020), a l’ETSAV s’ha 
fet l’assignació següent: 
 

Convocatòria Assignació per a l’ETSAV 
Beques de suport a l’organització i impartició d’un curs introductori per als 
estudiants de nou accés  

1.160 

Beques d’aprenentatge dirigides a les mentories acadèmiques dels estudiants de 
nou accés 

1.500 

Beques de suport a la docència presencial per al 1r quadrimestre 14.400 
  

 
Proposta ETSAV pel Grau en Estudis d’Arquitectura: 

 
Donat que l’ETSAV no preveu fer un curs introductori pels estudiants de nou accés, i que les beques de suport 
a la docència presencial es volen aplicar especialment al primer curs, la proposta de l’ETSAV és ajuntar el 
pressupost adjudicat pels punts 2 i 3 -un total de 15.900 €- i afegir del pressupost de l’Escola una quantitat 
addicional per cobrir 25 beques de 5h/setmana durant 4 mesos (23 cobertes per l’assignació, 2 cobertes pel 
pressupost ETSAV), amb la següent destinació: 
 
FASE INICIAL (quadrimestre 1 i 2 Anomenats Verd i Vermell): - 12 beques 
 

▪ Suport a les matèries següents: 
 

- Projectes: 6 beques (3 pel quadrimestre  Verd, 3 pel quadrimestre Vermell) 
- Dibuix: 4 beques (2 i 2) 
- Bases per a la tècnica: 1 beca (només està a un quadrimestre) 
- Bases per a la teoria: 1 beca (només està a un quadrimestre) 
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▪ Perfil i funcions de la beca: 
 

- Atenció i suport als estudiants de manera presencial I virtual com a mentors. L’Escola assignarà 
a 10 estudiants concrets a cada mentor 

- Suport a les activitats acadèmiques en grups de pràctiques i seminaris 
- Altres  tasques  de  suport  a  les  activitats  acadèmiques  dirigides  de  suport  al professorat 

 
▪ Criteris de selecció: 

- 180 ECTS aprovats (darrers 2 anys de la carrera) 
- La qualificació mínima en les assignatures de la matèria que determini la Secció 

Departamental 
- Coneixement eines digitals 

 
FASE CENTRAL I FASE ELECTIVA (quadrimestres 3 a 10) – 13 beques 
 

▪  Suport a les matèries següents: 
- Projectes – 3 beques 
- Dibuix – 2 beques 
- Tecnologia – 3 beques 
- Urbanisme – 3 beques 
- Composició – 2 beques 

 
▪ Perfil i funcions de la beca: 

- Seguiment de la càrrega de treball dels estudiants a les assignatures de la matèria 
- Suport als professors en la preparació i edició de les classes 
- Suport a les activitats acadèmiques en grups de pràctiques i seminaris 
- Altres  tasques  de  suport  a  les  activitats  acadèmiques  dirigides  de  suport  al professorat 

 
▪ Criteris de selecció: 

- haver superat els 180 ects dels estudis de grau o 60 de màster. 
- es valorarà l'expedient de l'estudiant en la matèria per a la qual sol·licita la beca.  
- llengues estrangeres: es valorarà el coneixement (certificat) de llengua anglesa.  
- tecnologies de la informació i comunicació: es valorarà el grau de coneixement dels sistemes 

informàtics i dels programes d'ús habitual en arquitectura. 
 
 
 
 
 
Distribució de les inversions TIC extraordinàries 
 
La proposta de distribució per a l’ETSAV és de 24.273 € que s’invertirà en l’adquisició de material TIC per 
adequar les aules. 
 
Hem de tenir en compte algunes consideracions prèvies: 

▪ El tipus de docència que es porta a terme als diferents espais del centre: A les aules teòriques (aules 
tradicionals, dotades amb pissarra tradicional de guix, ordinador i projector i, normalment, sistema de 
megafonia) el professor, normalment, fa una classe  magistral o ‘de pissarra’. A les aules Taller (aules 
de configuració flexible, equipades amb pantalles interactives mòbils amb ordinador integrat o 
projector fixe) i als els espais (seminaris, aula teòrica T2) s’intenten combinar tots dos tipus de docència 
amb un espai flexible i un espai de classe magistral. 

▪ Els possibles escenaris i les línies guies presentades prèviament, amb una docència presencial física 
amb grup sencer, presencialitat totalment telemàtica amb grup sencer i docència presencial i 
telemàtica per alguns casos (màsters, assignatures amb estudiants estrangers que no es puguin 
desplaçar, etc.) 

 
Així doncs, les actuacions previstes són per aquests àmbits 
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▪ Espais per docència híbrida (amb estudiantat físicament i telemàticament present alhora) i espais als 
que estigui prevista la docència presencial a l’aula. 

▪ PDI fent docència telemàtica (amb tots els estudiants presents telemàticament). 

▪ Aules taller de treball en petit grup físicament present 

▪ Aules teòriques amb grup físicament present 
 
Per la docència híbrida i espais de docència presencial, s’habilitaran aules que incloguin sistemes de captació 
i reproducció d’àudio i vídeo (una o dues càmeres, pantalla interactiva i un o dos projectors, megafonia i 
microfonia i un sistema de control de càmeres i microfonia)  que permetin, si és necessari: 

▪ Compartir la pissarra del professor (via pantalla interactiva) 

▪ Veure el que es comparteix telemàticament o presencialment (via projectors) 

▪ Tots els assistents (siguin físicament o telemàticament presents) hauran de sentir les intervencions de 
qualsevol participant (professors o estudiants) 

 
Pel que fa a la docència telemàtica, es preveu: 

▪ Un espai per poder gravar, editar i/o fer en directe la seva classe (estudi de gravació) equipat amb 
càmera, monitor interactiu com pissarra, ordinador i sistema d’àudio (personal i ambiental) 

▪ La possibilitat de proporcionar al PDI, en préstec i si hi ha la capacitat econòmica, equips personals 
(auriculars, micròfon, càmera web i tauleta digitalitzadora) quan no es disposi d’aquests mitjans.  

 
Per les aules taller en petit grup, es considera disposar de petits equips de Videoconferència portàtils que 
es puguin integrar amb les pantalles interactives que ja existeixen per, si cal, treballar en format híbrid o 
telemàtic. 
 
De la mateixa manera i finalment, habilitar un nombre limitat d’aules teòriques amb càmeres de 
videoconferència que permetin àudio i vídeo de manera que el professor pugui fer una classe des d’aquests 
espais tant amb alumnes físicament presents com amb alumnes telemàticament presents. 
 
Donat que les compres del material es faran de manera centralitzada per tota la UPC, encara no es pot fer 
una valoració econòmica del imports que es podran dedicar a cada àmbit. 
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