REVISIÓ PLANIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA FACULTAT DE
QUÍMICA INICI DE CURS/PRIMER QUADRIMESTRE 20-21
Tots els ensenyaments de grau, màster, així com la formació continuada
s’impartiran en la modalitat de “docència mixta” on predominarà la “docència a
distància” (online). Aquesta planificació s’anirà revisant regularment durant el
quadrimestre en funció de la situació sanitària del moment.

2on, 3r, 4rt (+ 5è) Grau
CLASSES DE TEORIA I PROBLEMES
1. La docència serà a distància (no presencial) de forma síncrona per a totes les
classes de teoria i problemes excepte:
• Quan els estudiants tinguin pràctiques al laboratori, a les que han de venir
presencialment, podran assistir presencialment a la teoria i problemes de
matí del seu curs (abans o després del laboratori) a les aules indicades. Es
prepararà un calendari de presencialitat associat a les pràctiques de cada
curs.
Les classes presencials de teoria/problemes es faran totes amb mascareta
obligatòria (professor/a i estudiants) i respectant 1,5 m de distància interpersonal,
en el llocs indicats a l’aula. Cada estudiant ha d’ocupar sempre el mateix lloc a
l’aula el mateix dia. Les finestres i portes de l’aula es mantindran obertes durant
les classes per a una major ventilació.
2. En referència a la docència a distància de teoria/problemes:
• El professorat podrà fer-ho a les aules ja que totes estan equipades per a
poder fer les classes online.
• Cada espai moodle d’assignatura tindrà un link al TEAMs, automàticament,
per a connectar-se fàcilment.
• Es respectarà el mateix calendari i el mateix horari per a realitzar les
classes online que el definit per a les classes presencials, indicat al web de
cada Grau.
3. Les tutories, consultes o revisions d’examen dels estudiants es faran amb cita
prèvia per mitjà de sistemes no presencials. En cas que el professor consideri que
la consulta ha de ser presencial es mantindran les distàncies de seguretat i les
mesures sanitàries de vigència a la URV.

PRÀCTIQUES DE LABORATORI
Totes les pràctiques de laboratori seran presencials, en l’horari previst. Les
pràctiques al laboratori es faran totes amb mascareta obligatòria (professorat i
estudiants) i respectant 1,5 m de distància interpersonal. Les finestres i portes del
laboratori es mantindran obertes durant les sessions pràctiques per a una major
ventilació.
PROVES AVALUATIVES
• Sempre que es pugui, es mantindran les proves avaluatives programades a
les assignatures. Qualsevol canvi s’ha de comunicar als estudiants, i fer-ho
constar al Moodle de l’assignatura.
• Els exàmens seran presencials per defecte, però el professor pot optar per
fer-los online, comunicant-ho als estudiants i deixant constància al Moodle
de l’assignatura.
ALTRES QÜESTIONS
•

•

•

Es farà un control d’assistència dels alumnes cada cop que vagin al centre
(teoria, problemes i pràctiques) com a part del protocol de la covid-19.
Estem estudiant la implementació de codis QR a les aules que facilitin
aquest control.
La setmana del 21-25 de setembre els estudiants faran un curs sobre la
Covid-19 virtual, amb la realització d’un test, i signaran un full de declaració
responsable, en un espai creat al Moodle a tal efecte del que s’encarregaran
els responsables de Grau.
El professorat informarà a l’espai Moodle de la seva assignatura sobre
qualsevol adaptació de la docència si es donen noves situacions.

