Informació de la Facultat d’Educació per a l’alumnat en relació a la
planificació del curs acadèmic 2021-221
Palma, Alaior i Eivissa, 14 de maig de 2021
1. En relació amb els horaris dels estudis de la Facultat
1.1. Horaris i planificació del primer semestre del curs 2021-22
D’acord amb l’ACORD NORMATIU del dia 26 de març de 2021 (FOU 515, de dia 23
d’abril de 2021) pel qual es prorroga la docència presencial adaptada regulada pel Pla
d’actuació́ de la Universitat de les Illes Balears per a la docència presencial adaptada
de l’any acadèmic 2020-21, i el Pla de contingència per al primer semestre de l’any
acadèmic 2021-22, que estableixen les pautes que han de seguir els centres de la UIB
per dissenyar la planificació acadèmica, de manera general els horaris del primer
semestre del curs 2021-22 de tots els graus de la Facultat d’Educació es planificaran
amb presencialitat adaptada, d’acord amb els criteris següents:
a) Totes les sessions de grup gran (a excepció de les assignatures de pràctiques de
laboratori) s’impartiran en línia sense la presència física dels estudiants al centre.
b) Les assignatures de pràctiques de laboratori que es desenvolupin en aules
d'informàtica, aules de música, aules de plàstica o espais per a educació física es
programaran de manera presencial. Així mateix, si es considera adient, es podrà
ajustar l’assistència dels estudiants a les recomanacions de l’apartat a).
c) Els grups mitjans i els grups petits es programaran de manera presencial amb el
50 per cent de la capacitat màxima de l’aula. S’aplicaran les mesures d’higiene
adients per prevenir el contagi, en funció de les mesures de distància social indicades
per les autoritats sanitàries.
d) Es mantindran les tutories (incloses les de TFG), amb independència que es facin
presencials o no presencials, d’acord amb el que estableix l’article 25 del Reglament
acadèmic.
e) Els exàmens es programaran, en general, de manera presencial. En qualsevol cas,
el professorat podrà optar per fer exàmens en línia.
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f) Les pràctiques curriculars i extracurriculars es programaran seguint el procediment
habitual recollit al conveni entre l’administració educativa, l’entitat i/o l’empresa i la
Universitat i l’annex que inclou el pla formatiu de l’estudiant. Si les condicions
sanitàries ho requereixen, l’administració o l’entitat/empresa, a més, haurà de signar
un document per garantir que compleix totes les mesures sanitàries vigents en el
moment de fer les pràctiques.
g) El professorat en situació de risc que demani fer classes no presencials, previ
informe del Servei de Prevenció, podrà impartir tota la docència del primer semestre
en línia.
h) La reorganització de la docència respectarà el total de les hores per assignatura
que consten al COA de cada professor.
1.2. Horaris i planificació del segon semestre del curs 2021-22
Els horaris del segon semestre es programaran per fer classes presencials, però de
manera que siguin reversibles si es requereix fer el pas a la docència bimodal aplicada
durant el primer semestre.
En el cas de la docència presencial, s’aplicaran les mesures d’higiene adients per
prevenir el contagi, en funció de les mesures de distància social indicades per les
autoritats sanitàries.
1.3. D’acord amb l’ACORD NORMATIU del dia 26 de març de 2021 (FOU 515 de dia
23 d’abril de 2021), les directrius generals del Pla d’actuació de la Universitat de les
Illes Balears per a la docència presencial adaptada es podran flexibilitzar en funció de
l’evolució de la pandèmia i de les restriccions sanitàries vigents a l’inici de l’any
acadèmic 2021-22.
1.4. Pla de contingència en cas de situació sanitària d’emergència
La UIB, en col·laboració amb les autoritats educatives, elaborarà un pla de
contingència per aplicar en una situació sanitària que requereixi un nou aïllament
massiu de la població. En aquest cas, tant la docència com l’avaluació serien a
distància.
2. En relació amb els espais d’aprenentatge
La transformació horària que suposa aquesta planificació docent requerirà una
ocupació de les aules de forma intensiva (de 8 a 21.30 hores de dilluns a divendres),
pensant en l’optimització de tots els espais de manera coordinada amb tots els
estudis de la nostra universitat que asseguri una ocupació higiènica i sostenible dels
distints edificis.
Durant el primer semestre de l’any acadèmic 2021-22, es podran utilitzar espais en
què habitualment no es desenvolupa docència (sala d’actes, sales de graus, etc.).
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3. Itineraris no presencials diferenciats
L’estudiant que acrediti, amb un informe mèdic, que està en una situació de risc que
aconsella la docència no presencial pot sol·licitar, d’acord amb el procediment que
establirà la Facultat en el seu moment, un itinerari diferenciat (article 29 del
Reglament acadèmic de la UIB).
L’equip de deganat de la Facultat d’Educació
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