
 
 

Companyes i companys, 

 

Dimarts passat va tenir lloc una Mesa  Negociadora en la qual es va tractar el  Model 

de docència per al curs 2020-2021. 

 Com podreu veure en el document, que ha estat consensuat en la recentment 

creada Comissió d'Adaptació Curricular, es prevaldrà la presencialitat en les 

pràctiques de laboratori, sortides de camp o laboratoris d'idiomes. 

 La resta de les activitats formatives seguiran el model DUAL, on l'alumnat 

segueixi la classe de manera síncrona a través del sistema d'aula virtual i 

pugui haver-hi una part del mateix amb presencialitat a l'aula. 

 Les proves finals de les convocatòries C2, C3 i C4 seran presencials. 

La Comissió entén que la UA és una universitat  presencial i aquest sistema DUAL 

permet avançar cap a la màxima presencialitat o eliminar-la en funció del 

desenvolupament futur del COVID-19. 

El document, que pretén ser una guia inicial i general, haurà de ser discutit i adaptat en 

cada Centre i titulació per les comissions corresponents. 

Des de l'STEPV varem plantejar la possibilitat de flexibilitzar el model incloent activitats 

asíncrones i donant llibertat als responsables per a organitzar la seva docència d'una 

manera menys rígida que la mera retransmissió d'una classe. Se'ns va contestar que 

aquesta asincronia no era permesa per les agències d'avaluació i que hauria de ser 

mínima. 

Sembla que estem subjectes a un model, que si bé fins ara s'ha sabut adaptar una 

situació de crisi greu, no ho fa tan bé en la transició cap a la normalitat. 

  

Entenem perfectament que som una universitat presencial i així ho hauríem de ser en 

condicions de normalitat, però hauríem de ser més imaginatius en la transició cap a 

ella.  

No sabem si en aquesta transició la conciliació familiar o la situació de persones de 

risc serà un problema i com se solucionarà. L'asincronia i la no presencialitat podria 

ajudar molt i són eines que hauríem d'explotar. 

Animem a tot el PDI a que a través dels seus  representants en les comissions 

d'adaptació curricular transmetin les seves inquietuds i propostes per a trobar les 

millors solucions. 

 

Salutacions, 

 

Alfonso Cueto  
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