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Selecció i estructuració de les unitats didàctiques 
S'ha d’indicar si l’estructura d’Unitats Didàctiques es modifica (marcant amb una X en 
cada cas) i es descriurà la nova estructuració en Unitats Didàctiques en cas d'haver sigut 
modificada respecte a la inicialment prevista. 
 
_X_  NO s'ha modificat l'estructuració en unitats didàctiques 
 
__  SÍ s'ha modificat l'estructuració en unitats didàctiques 
 
 

Núm. UNITAT DIDÀCTICA 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 
Reorganització i adaptació de les activitats docents 
En la taula s’indicarà per als diferents tipus de docència (TA, TS, PA, PL, PC, PI) la 
modalitat o modalitats d'impartició en cada cas: presencial, no presencial síncrona o no 
presencial asíncrona. 
 



 
 
En l'apartat de text lliure es descriurà com s'adaptarà la metodologia i les activitats 
formatives per a cada tipus de docència, incloent-hi, en cas de variació, les relatives a les 
competències transversals. 
 

 DISTRIBUCIÓ 
D'HORES EN LA 
GUIA DOCENT 

ORIGINAL 

DISTRIBUCIÓ D'HORES PER AL MODEL ADAPTAT 
SEGONS LA MODALITAT DOCENT 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
SÍNCRONA 

NO PRESENCIAL 
ASÍNCRONA 

TA 25       25                

TS                         

PA                      

PL 35       6 10   19      

PC                     

PI                         

 
 

      
TA: Dado que se trabaja con la metodología de Docencia Inversa, la clase de puesta en común y 
resolución de problemas es PRESENCIAL y no plantea problemas de aforo por el número de 
matriculados y la capacidad del aula N14. 
PL: Se trabajarán de modo No presencial Asíncrona como se venía realizando a 
través de las actividades propuestas y la tutorización del Proyecto de la asignatura. 
No presencial Síncrona, sesiones de seguimiento y consulta del Trabajo y presencial 
las presentacions orales en clase. 

 
Adaptació del sistema d'avaluació 
S’ha d’indicar si el sistema d’avaluació es modifica respecte de l’original, marcant amb 
una X en cada cas. 
 
En l'apartat de text lliure s'inclourà la descripció del sistema d'avaluació. 
 
_X_  NO s'ha modificat el sistema d'avaluació 
 

Tipus Nombre  d'actes Pes PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
Examen oral               
Prova escrita oberta               
Prova objectiva (test)               
Mapa conceptual               
Treball acadèmic               
Preguntes del minut               
Diari               
Portafolis               
Projecte               
Cas               
Observació               
Coavaluació               
Autoavaluació               

 



 
 

      
 
 

 
 
 
Seguiment i tutorització 
Es descriurà de quina manera es realitzarà el seguiment de l'aprenentatge i la 
tutorització dels estudiants, ateses les restriccions del model docent establit per l'ERT. 
 
 
 
 
La asignatura está programada para realizar una evaluación continua, ponderada y sumativa, que 
permita realizar el seguimiento del aprendizaje del alumno y asegura la adquisición de las 
competencias propuestas. La atención al alumno se realizará en las sesiones semanales que son 
presenciales, o de modo sincrónico a través del TEAMS y/o CHAT (POLIFORMAT o TEAMS) o no 
asincrónico, por medio de consultas por mail. 
 

    
 
 

 
 


