
 
 

        Alacant, 27 de maig de 2020 

 

En relació a la docència per al curs 2020-2021, cal significar que la Comissió Acadèmica 

del Màster de Desenvolupament Local i Innovació Territorial-DELEITE, va aprovar el 

passat 15 de maig, el format bimodal per a la impartició de les classes, al llarg de tot el 

curs acadèmic. Això vol dir, que serà presencial “in situ” (quan es puga i siga autoritzat), 

però també en línia, mitjançant aula virtual. I durant tot el curs acadèmic, a fi de dotar 

de continuïtat i garantir els estudis de màster a les persones que es matriculen i que 

estigueren en algun dels següents casos1: 

- Persones d'altres parts del territori nacional, allunyades de la província d'Alacant, i 

que els siga impossible estar “in situ” a l'aula, una vegada s'alcen les limitacions i 

restriccions de seguretat sanitària. 

- Per als professionals en actiu que no puguen assistir a la Universitat, de manera 

justificada, i hi hagen de continuar realitzant el màster mitjançant de l'aula virtual. 

- Per a aquelles persones d'altres parts d'Europa i Amèrica Llatina, que vulguen 

realitzar aquest màster en línia i mitjançant de l'Aula Virtual, usant com a eines, les noves 

tecnologies, i el castellà com a llengua vehicular.  

 

Les classes seran de 16’00 a 20’00 hores (GTM+1), hora de Madrid i de dilluns a 

dijous.  Les classes teòriques i pràctiques, els seminaris i les eixides de camp, es podran 

seguir a través d'Aula Virtual. Encara que per a l'alumnat que assistisca a les classes en 

línia, se'ls prepararà activitats complementàries, perquè puguen anar superant la 

realització de pràctiques i altres exercicis. En el cas de les eixides de camp, hauran de 

realitzar els seminaris i activitats, que el coordinador de l'assignatura els assigne, una 

vegada la resta de l'alumnat, puga fer-ho “in situ”, quan hi siguen autoritzats.  

- L'avaluació, també estarà regulada, bé “in situ”, bé en aula virtual, i s'especificarà a 

l'inici de cadascuna de les assignatures, les proves que hauran de superar (pràctiques, 

seminaris, activitats i exàmens). Encara que això, ja ve reflectit en les guies docents de 

les assignatures corresponents.  

- Els TFM, també podran ser jutjats i avaluats en aula virtual, per a aquells que no puguen 

estar “in situ” per a la seua defensa pública.  

No es gravaran les classes, ni s'autoritza a això, perquè l'alumnat puga després consultar-

les, encara que sí que es podran compartir alguns seminaris o activitats d'experts o 

professorat convidat, de manera excepcional. Per això, l'alumnat haurà de seguir les 

classes en relació a les instruccions que se'ls indique a l'inici de curs. Però tot el material 

impartit en classe, serà compartit per el campus virtual. Inclòs la possibilitat de tindre 

píndoles formatives (vídeos de 10-15 minuts), sobre algun tema a tractar en les diverses 

matèries, que puga ser d'utilitat a l'alumnat en general, per a reforçar alguns dels 

coneixements impartits. 

 
1 No obstant això, s'estudiarà cada cas (com així queda reflectit en el procediment d'ingrés), per part de la 

Comissió Acadèmica del Màster, al llarg de les sol·licituds d'admissió. Sobretot, per a aquelles persones 

que sol·liciten realitzar el Màster, a través de la “Aula Virtual” durant tot l'any, una vegada es puguen 

impartir les classes “in situ” en la UA, en alçar-se les restriccions de primer quadrimestre. Cal recordar, que 

el màster té requisits d'admissió i límit de places.  

 


