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INDICACIONS PER A EMPLENAR LES GUIES DOCENTS DEL CURS 2020-2021 

 

SITUACIÓ A DATA DE 8 DE JUNY DE 2020 

- Estan tancades les guies del curs 2019/2020. Les guies, no les adaptacions curriculars (AC)  

- Estan obertes les guies del curs 2020/2021 (de nou només les guies, no les AC).  

- Estan obertes les AC del curs 2019/2020, amb caràcter general, llevat que el Centre haja sol·licitat ja 

el seu tancament, després d'haver-les revisat. 

 

PRÒXIMS PASSOS. PREVISIÓ DE TERMINIS 

  

Les guies docents, com indica la normativa, han d'estar aprovades abans que comence el període de 

matrícula (incloent les adaptacions curriculars). Aquest calendari de matrícula, ja està acordat, i es 

presentarà per a la seua aprovació en el Consell de Govern del mes de juny.  

A la vista de les dates i de l'estat actual, des del vicerectorat de Qualitat, i una vegada consultades les 

direccions dels Centres, se sol·licita: 

-  Que els Centres aproven les adaptacions curriculars del curs 2019/2020, disposant de termini 

fins al 15 de juny (inclòs). Una vegada aprovades, aniran quedant tancades les adaptacions 

curriculars del 2019/2020. 

 

- Des del vicerectorat de Qualitat es donarà instrucció perquè es faça la còpia de les AC del 

2019/2020 al curs 2020/2021 el dia 16 de juny, i es deixaran obertes les adaptacions curriculars 

del 2020/2021 perquè el professorat les vaja revisant, i adapte el que considere necessari per a 

aquest curs. Per a tancar la guia del curs 2020/2021 és obligatori emplenar tots els camps, inclosa 

l'adaptació curricular.  

 

- A partir del 16 de juny, i fins a l'inici del període de matrícula, es disposarà de diverses setmanes 

perquè el professorat revise les adaptacions, i s'aproven per Consell de Departament i per Junta de 

Centre. En tot cas, el professorat haurà de parar atenció a les indicacions que cada Centre realitze 

pel que concerneix terminis. 

 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LES GUIES DOCENTS DEL CURS 2020-2021 

 

a) Sobre la docència 

 

- La docència es basarà en el model dual proposat per la UA, que consisteix a possibilitar la docència 

presencial, la docència en línia o la combinació de totes dues de manera sincrònica, en funció de 

les indicacions que en el seu cas ens puguen arribar de les autoritats sanitàries i educatives. 
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- Per a la docència virtual o en línia, s'estarà al que es disposa en la resolució rectoral de 21 d'abril 

de 2020, sobre la creació d'aules virtuals: https://pdc.ua.es/va/resolucio-rectoral-ordenacio-aules-

virtuals.html, mentre no existisca una plataforma pròpia de la Universitat d'Alacant. 

 

- En tot cas, haurà d'atendre's a les indicacions del Centre i de les comissions acadèmiques de cada 

titulació.  

 

- En l'apartat d'adaptació curricular de la docència haurà d'incloure's en tots els casos la següent 

llegenda: “La docència dual i en línia es realitzarà de manera sincrònica per mitjà d'aula virtual”. 

Aquest apartat pot contenir altres consideracions sobre l'adaptació dels continguts i de la seua 

forma d'impartició en un entorn d'ensenyament en línia. Aquesta adaptació ha de ser aprovada per 

Consell de Departament i per Junta de Centre, igual que la resta de la guia.  

 

- Es recomana consultar els recursos que s'han posat a disposició en el Pla de Continuïtat per a 

facilitar la translació del format presencial tradicional a un format de docència en línia. Veure: 

https://pdc.ua.es/va/professorat.html.  

 

 

b) Sobre l’avaluació 

 

- Es donarà prioritat a la realització de proves d'avaluació al llarg del curs. Ha de recordar-se que en 

la UA tota l'avaluació és contínua, podent contenir o no una prova final. En cas que aquesta 

existisca, no podrà superar el 50% del pes total de l'avaluació. 

 

- Els exàmens de les convocatòries C2, C3 i C4 està previst realitzar-los a les aules de la Universitat 

d'Alacant, tenint en compte les indicacions de les autoritats sanitàries. No obstant això, com a 

cautela, en l'adaptació curricular de l'avaluació haurà de preveure's un escenari d'avaluació en línia, 

al qual només es recorreria en cas que les autoritats sanitàries i educatives competents així ho 

indicaren.  

 

- Convé recordar que les guies que s'aproven són d'assignatures tant del primer com del segon 

semestre. Encara que la previsió és que el segon semestre transcórrega amb major normalitat, les 

guies d'aqueixes assignatures hauran d'emplenar-se seguint els mateixos principis establits per al 

primer semestre del curs 2020/2021. 

 

Francisco J. Torres Alfosea 

Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa 
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