Desplegament horari curs 2021-2022
Estudis de grau. Primer trimestre
Consideracions generals
Per al primer trimestre, la Facultat preveu poder desplegar la docència amb plena
presencialitat. L’ocupació dels espais es farà seguint l’aplicació que la direcció del campus fa de
la resolució del rector. Per tant, es recuperarà tota la presencialitat possible, amb els horaris
actuals, a mesura que les reserves d’aules ho permetin. Consulteu horaris i aules en aquest
enllaç.

Sessions de Grup Gran
 Les sessions de grup gran es faran de manera presencial.
 Si alguna sessió de grup gran no es pot fer de forma presencial, pel confinament del
professor o manca d’espai, la docència es farà de forma virtual síncrona, en l’horari previst.
Quan es prevegin activitats virtuals asíncrones, cal penjar-les a l’Aula Global prèviament a
l’horari previst.
 La durada de les sessions previstes per al grup gran ha de ser la següent:
o Plans d’estudis en extinció: 1h30’
o Plans d’estudis nous (de 1r a 3r curs): 1h45’
Nota: tenen una durada d’1 h les sessions de GG de l’assignatura següent:
―Idioma: descripció i anàlisi 2, de segon curs.
A més, les assignatures de LSC amb docència compactada: es faran totalment presencials, en
una sessió única de 2h. Al primer trimestre, són les següents:
Lingüística de la LSC, de quart curs
Interpretació LSC 2, de quart curs

Sessions de seminari
 Les sessions de seminari es faran de manera presencial.
 La durada prevista per a les sessions de seminari és la següent:
o Plans d’estudis en extinció: 1h
o Plans d’estudis nous: 1h30’ (en totes les assignatures)
Nota: tenen una durada diferent a aquesta els seminaris de les assignatures següents:
Assignatura

GG

Sem

Trim

Introducció a la universitat i recursos TIC

1h45’

9 sessions x 2h

1r

Estudi de casos: llengües i societat

1h45’

9 sessions x 2h

1r

Idioma: competència i ús

―

8 sessions x 1,5h

Traducció del primer idioma (LSC) 2

GG + Sem: 10 sessions x 2h

Idioma: descripció i anàlisi 2

1h

Lingüística de la LSC

GG + Sem: 5 sessions x 2h

1r

Interpretació Idioma-Llengua 2

GG + Sem: 10 sessions x 2h

1r

Traducció 7 (LSC)

GG + Sem: 10 sessions x 2h

1r

9 sessions x 1h

1r i 2n
1r
1r i 2n

