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Actuacions institucionals
El 12 de març es va acordar la suspensió de les activitats
acadèmiques presencials. El dia 14-març es tanquen les
instal·lacions
El 03 d’abril es comunica el cessament de la docència
presencial del curs 2019-20
S’emeten recomanacions i s’informa de recursos per la
docència no presencial
S’emeten orientacions per la docència i l’avaluació no
presencials

Contextualitzem per conèixer algunes magnituds

Titulacions
Graus
Dobles titulacions

alumnes
Graus impartits 18/19

matriculats

nou accès

Màsters Oficials

Administració Direcció Empreses

3.842

945
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1.572

374
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150

Empresa Internacional

338

82

Grups Docència

Estadística

302

74

6.599

1.625

suma
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Contenen matèries
comptables

5
5
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16

10

Graus

Màsters

78

25

Alumnes matriculats

5.400

150

del quals 2n.semestre

2.600

75

Professorat

38

del quals 2n.semestre

27

Un 97,67% dels professors estan fent alguna acció de
seguiment de l’aprenentatge en el nou context

•

•
•
•

Des del Deganat de la Facultat Economia i Empresa de la
Universitat de Barcelona s’envia una enquesta a professors de
la Facultat Economia i Empresa desprès de 15 dies de l’estat
d’alarma
Dades de 05-abril-2020
Responen 337 professors
Un 3,23% dels professors no tenen connexió a internet o
equipament adequat per connectar-se regularment

Com han modificat la seva acció docent?

Al campus virtual
del propi
professor

nou material teóric
nous casos/exercicis
nous videos

69,62%
61,77%
34,81%

d'altres
professors

nou material teóric
nous casos/exercicis
nous videos

18,77%
10,92%
12,29%

Altres materials
Indicacions del ritme de preparació
Indicacions sobre bibliografia

24,23%
79,52%
44,03%

54,48%

Un 54,48% dels professors estan fent
classes online, en streaming
Quina plataforma-aplicació es fa servir?

Quantes hores de classe online a la setmana, en promig per grup?

Es fan sessions de resolució de dubtes?

Els alumnes segueixen les classes online?
Un 65% del professors pensen que més del 50% dels alumnes
segueixen les classes online

Un 86,53% dels professors estan fent accions específiques de
tutorització i seguiment de dubtes

En quant a les activitats d’avaluació?
Un 58,25% dels professors fan alguna acció específica sobre les
avaluacions de las seva assignatura en el context

El 49,66% dels professors pensen que més del 75% dels
alumnes segueixen l’avaluació continuada

CONCLUSIONS
La desaparició sobtada de la docència presencial ha forçat una
adaptació necessàriament ràpida utilitzant les eines informàtiques
més asequibles
En quant a les matèries comptables impartides a UB

