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Informació genèrica

Aquest curs 2020-21 és extraordinari

Donada la situació sanitària actual a les comarques de Tarragona, els òrgans
de govern de la URV han demanat prioritzar la virtualitat en totes les
titulacions de la URV.

Aquest canvi ens fa replantejar el curs segons alguns criteris que tot seguit us
presentem.

A la web de la Facultat tindreu tota la informació actualitzada.

www.fcep.urv.cat
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CONCRECIÓ: a l’espai del 
Campus virtual de l’assignatura.

Síncrones Asíncrones

VIRTUAL
Magistrals

Es podran establir rotacions de grups que es 

concretaran a l’espai del Campus virtual de 
l’assignatura.

PRESENCIAL
Seminaris/laboratoris que 
el professorat consideri 

imprescindibles

 Aules a 40% de capacitat (fins un 
màxim de 30 persones)

 1,5 m distancia interpersonal
 Mascareta
 Control d’assistència: codi QR 

DOCÈNCIA
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Segons els calendaris i les condicions previstes
a les guies docents dels graus

Es prioritzarà les activitats i/o proves  

PRESENCIALS, si no és possible s’adaptarà a

VIRTUAL

Informació per l’estudiantat

ACTIVITATS AVALUATIVES
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1r curs
GRAUS

Data Modalitat

Jornada d’Acollida 25 de setembre Virtual – Sala Teams (enllaç al correu URV)

Inici de les classes 28 de setembre

Període de presentació 
d’assignatures

28 de setembre a 
2 d’octubre

Presencial: s’informarà de les dates concretes a la web 
de la FCEP i per correu electrònic (correu URV)

Durant la resta de 
quadrimestre

Principis octubre 20 
fins gener 21

Virtual: 
 classes magistrals a la franja horària assignada 

(síncrones o asíncrones)
Presencial: 
• Seminaris i laboratoris imprescindibles a criteri del 

professorat
(veure concreció: Espai Campus Virtual Assignatura)

DATES I ASPECTES RELLEVANTS
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2n, 3r, 4t i 5è curs
GRAUS

DATES I ASPECTES RELLEVANTS

Data Modalitat

Inici de les classes 21 de setembre

Docència en les franges
horàries assignades

Principis octubre 20 
fins gener 21

Virtual: 
• classes Grup magistrals a la franja horària 

assignada (síncrones o asíncrones)
Presencial: 
• Seminaris i laboratoris imprescindibles a criteri del 

professorat
(veure Espai Campus Virtual Assignatura)

PRÀCTIQUES EXTERNES Segons la 
programació del 
grau

Es desenvoluparàn als centres de manera habitual, 
amb les mesures de seguretat establertes
(s’informarà a l’espai Campus Virtual Assignatura)TFG
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Pàgina web FCEP

Figura delegat/da de curs
Disposareu d’un delegat/da de curs per trametre-li els vostres 

dubtes i/o suggeriments relacionats amb la docència i 
l’organització dels vostres estudis 

Disposareu d’un tutor/a acadèmic per resoldre totes les 
qüestions relatives als vostre estudis.

Les sessions de tutoria es realitzaran prioritàriament en format 
Virtual

Tutòries

 Apartat amb informació sobre el COVID-19
 Per incidències la Facultat disposa de la persona/es referent/s 

COVID-19 i de l’adreça electrónica: covidfcep@urv.cat

 Es realitzarà formació específica de diferents aspectes que 
són d’utilitat (Teams, Campus Virtual, CRAI, Seguretat COVID-
19)

ACOMPANYAMENT

Informació per l’estudiantat

http://www.fcep.urv.cat/ca/informacio-academica/tutories/
http://www.fcep.urv.cat/ca/facultat/covid/
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Portes especifiques: entrada i sortida amb 
senyalització

Entrada i sortida Facultat

 Control assistència Codi QR a cada espai de la 
Facultat

 Ús del gel hidroalcohòlic i mascareta obligatòria
 Es ventilaran entre 10 i 20 minuts cada cop que hi 

hagi presència de persona/es dins de l’aula/espai
 Distància interpersonal mínima de 1’5 metres
 Recomanació que s’ocupi el mateix seient a 

l’aula/espai sempre que sigui possible

Entrada i sortida aules i 
altres espais

Ús dels espais exteriors

MOBILITAT I ESTADA A LA FCEP

Cal respectar les mesures de seguretat establertes

Informació per l’estudiantat
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Moltes gràcies per la vostra col·laboració!!

Equip de direcció de la FCEP

Informació per l’estudiantat


