AG – Àrea de Govern

PLA DE CONTINGÈNCIA EN CAS DE NECESSITAT URGENT DE
MIGRACIÓ A MODALITAT ONLINE DE LA FF-URL PEL CURS
2020-21

La Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull estableix, pel cas d’hipotètiques
noves migracions a la modalitat on-line durant el curs 2020-2021 forçades per l’evolució
de la pandèmia (COVID-19), les mesures següents:

1. La migració a modalitat on-line tindrà lloc en un màxim de tres dies després de la
implantació de l’estat d’excepcionalitat per part de les autoritats competents i de
la imposició, doncs, d’una circumstància que faci impossible qualsevol mena de
docència presencial.
2. Durant aquests tres dies, cada professor es posarà en contacte (per correu
electrònic, videoconferència, etc.) amb els alumnes de les seves assignatures amb
l’objectiu de fer-los les indicacions oportunes sobre l’adaptació de cada matèria a
la nova situació, tant des del punt de vista de la docència com de l’avaluació.
3. En la mesura del possible, es mantindran els horaris establerts per a la docència
presencial, ajustant-los a les metodologies i mitjans d’ensenyament a distància
adoptats per cada professor.
4. Es faran servir alternativament, o segons el casos, les preferències i les necessitats
dels professors, la plataforma MOODLE de la Facultat, el sistema de vídeoconferència TEAMS inclòs a l’Outlook Office 365 i/o la plataforma de l’Ateneu
Sant Pacià amb els seus mitjans, per tal de mantenir una docència enterament a
distància, que hibridarà les diverses modalitats d’ensenyament on-line que
permeten els instruments esmentats: docència sincrònica, docència asincrònica a
base de classes gravades, fòrums, activitats i exercicis a distància, etc.
5. En els tres primers dies s’obriran també els canals per a atendre les necessitats de
tipus tècnic, econòmic o acadèmic de l’alumnat que pugui generar la migració a
la docència on-line, així com les de formació específica del professorat.
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