REVISIÓ PLANIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA FACULTAT DE
QUÍMICA INICI DE CURS/PRIMER QUADRIMESTRE 20-21
1r curs Grau
CLASSES DE TEORIA I PROBLEMES
• Les classes de teoria i problemes durant les 4 primeres setmanes de curs,
en que no teniu pràctiques de laboratori presencials, es faran tal i com
estava planificat excepte que les classes de la tarda seran sempre a
distància. Així, cada grup es divideix en dos subgrups iguals (A i B). Un
subgrup segueix la classe (teoria o problemes) presencialment i l’altre
subgrup a distància simultàniament (online) → model mixte/híbrid.
La setmana vinent, rebreu un correu amb el grup al que pertanyeu i on
s'especificarà a quines classes vindreu a la facultat.
• Quan els estudiants tinguin pràctiques presencials al laboratori, també
podran assistir presencialment a les classes de teoria i problemes de matí
del seu curs (abans o després del laboratori) a les aules indicades als
horaris.
• 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.
ACOLLIDA I SEGUIMENT DELS ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS
• El responsable d'ensenyament farà reunions periòdiques amb cada grup
d'estudiants (en horari a determinar) per a fer un seguiment de la
incorporació dels estudiants de nou ingrés a la Universitat.
• La primera setmana d'octubre, un cop tots els estudiants estiguin
matriculats, es farà una Jornada d'Iniciació a la Vida Universitària virtual a
través de Moodle, en la que us informarem sobre la Facultat, el CRAI, el
programa de seguretat als laboratoris de la Facultat de Química, les tutories
amb professor i estudiants mentor, entre d'altres temes del vostre interès.
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.

