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Organització de la docència de l’any acadèmic 2020-21 

Condicions generals  

Assignatures de primer semestre 

Atesa la situació causada per la pandèmia de COVID-19, la Universitat de les Illes 
Balears ha realitzat una planificació docent presencial adaptada per a les assignatures 
de primer semestre, en la qual es prioritza la presència, sempre que es mantinguin les 
normes de distància interpersonal. Les pautes d’aquesta presencialitat adaptada són: 
 
 Es prioritza la programació presencial dels grups mitjans i petits reduint la 

capacitat màxima de l’aula. 
 Els grups grans s’han programat de manera presencial, si és possible, en aules 

amb capacitat reduïda. Si no és possible, s’ha adaptat la docència fent sessions de 
videoconferència sense la presència dels estudiants a l’aula o amb un nombre 
d’estudiantes inferior a la matrícula i que aniran canviant periòdicament. 

 Les assignatures de pràctiques de laboratori i clíniques, i les que es desenvolupin 
en aules d'informàtica, aules de música, aules de plàstica o espais per a educació 
física es programaran de manera presencial, bé per adequació de les dimensions 
del laboratori o de l’aula i el nombre de matriculats, bé per aplicació de mesures 
específiques de seguretat. 

 Els exàmens, durant el primer semestre, es programaran, en general, de forma 
presencial. En qualsevol cas, el professorat podrà optar per fer exàmens en línia. 

 Els estudiants que es puguin considerar inclosos en el grup de població de risc per 
la COVID-19 han d’enviar una instància a la Comissió d’Avaluació de Riscs i 
Valoració Mèdica i adjuntar-hi tota la informació mèdica adient. En cas de 
resolució favorable, es notificarà al centre, per preveure, si escau, un itinerari 
d’avaluació diferenciat. 

 S’aplicaran les mesures d’higiene adients per prevenir el risc de contagi. 
 Els horaris estaran disponibles per poder-los consultar al portal de l’estudiant i a 

la web de cada estudi, a <https://estudis.uib.cat/>, a partir del 23 de juliol per a 
primer curs dels estudis de grau. 

 Els horaris i l’assignació d’aules establertes per a cada titulació d’acord amb 
aquestes pautes generals (vegeu els horaris) abans de l’inici de curs podrien sofrir 
modificacions en funció de la matrícula i de les recomanacions sanitàries 
motivades per l’evolució de la COVID-19. 

 

Assignatures de segon semestre 

La planificació docent de les assignatures de segon semestre s’ha realitzat considerant 
una presencialitat total. En funció de la situació sanitària, la planificació docent 
presencial adaptada es podria prolongar al segon semestre. 


