Normativa sobre les modalitats d’ensenyament
aplicables en el curs 2021-2022
(aprovada pel Consell de Direcció de l’AUSP el dia 9 de juny de 2021)

1.- Definicions
Cal distingir tres tipus o modalitats de presencialitat:
a.- Presencialitat a l’aula: l’alumne assisteix a classe. És el tipus de
presencialitat preferida ja que permet un contacte fluït entre professor i
alumnes, de manera que es propicia una experiència pedagògica que promou
la creació d’una comunitat de diàleg, de forma immediata (gràcies a la
interacció en l’aula) i a nivell general (s’afavoreixen les relacions
interdiocesanes).
b.- Presencialitat online: l’alumne segueix la classe en directe i amb la seva
càmera activada, de manera que es produeix una interacció entre professor i
alumnes, tant els qui són a l’aula com els qui segueixen la classe online.
c.- Presencialitat mixta: els alumnes participen alguns
presencialitat a l’aula i altres dies amb presencialitat online.
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Aquests tres tipus de presencialitat tenen el mateix valor pel que fa a
l’obligatorietat d’assistència a classe.

2.- Ensenyament online en els Batxillerats (Graus)
Tipus de presencialitat requerida:



Alumnes ordinaris i extraordinaris: presencialitat a l’aula.
Alumnes oients: presencialitat a l’aula, online o mixta.

Les classes podran ser online quan:



Un professor, per motius justificats, no pot fer-se present a l’aula.
Un alumne ordinari o extraordinari, de forma puntual (per malaltia o
altres motius justificats), només pot assistir alguns dies a classe amb
presencialitat a l’aula. Si un alumne demana seguir durant un període
llarg la classe en presencialitat online, caldrà el vistiplau del vice-degà.

3.- Ensenyament online en les Llicències (Màsters)
Tipus de presencialitat exigida a l’alumne:



La presencialitat a l’aula, com ja s’ha dit, és la preferida i recomanada.
La presencialitat mixta implica que els alumnes realitzin un mínim del
25% de presencialitat a l’aula, mentre que la resta de classes, per
motius justificats, es podran fer en presencialitat online, sempre amb el
vistiplau del vice-degà.

Tipus de presencialitat exigida al professor:




El professor ordinàriament impartirà la classe amb presencialitat a
l’aula. Puntualment i per motius justificats podrà fer-la amb
presencialitat online.
Els professors que viuen fora de Catalunya hauran de tenir el vistiplau
del degà per a impartir la seva assignatura amb presencialitat online, i
es procurarà que puguin fer algunes classes amb presencialitat a l’aula.

4.- Enregistrament d’una classe




Una classe pot ser puntualment enregistrada si el professor ho autoritza
i si l’alumne aporta un justificant on s’especifiqui la seva impossibilitat
d’assistir-hi (a l’aula o bé online).
Quan un alumne es troba que se li superposen dues assignatures podrà
demanar al professor corresponent l’enregistrament de la classe a la
qual no pot assistir, sempre amb l’autorització del vice-degà.

Les classes enregistrades només seran accessibles durant 8 dies i, després,
s’esborraran.

