Desplegament horari curs 2020-2021
Estudis de grau. Tercer trimestre

Consideracions generals
Per al tercer trimestre, la Facultat preveu un model docent híbrid que combina docència virtual en
els grups grans i docència presencial en els seminaris. La previsió és que aquest model es desplegui
temporalment de la forma següent:
— A primer i segon curs del grau, durant tot el trimestre.
— A tercer i quart curs del grau, les classes s’iniciaran en format totalment virtual; es faran
seminaris presencials a partir de la setmana 6 del trimestre.
El model de docència híbrid per a la docència de grau està detallat en el document d’Indicacions
de docència del primer trimestre, accessible a la Intranet, que s’estén al tercer trimestre del curs
amb les concrecions de desplegament que es detallen a continuació.
Cal tenir en compte, però, que les possibilitats de fer activitats acadèmiques presencials estan
condicionades per l’evolució de la pandèmia i pel que dictin les autoritats sanitàries, de manera
que és possible que, en algun moment, part de la docència tingui un grau de virtualització més gran
del que es preveu en aquest document. En cas que s’hagin de virtualitzar grups que tenien prevista
docència presencial, la virtualització respectarà els horaris de classe establerts per a la docència
presencial.
Sessions de Grup Gran
• Les sessions de grup gran es faran de manera virtual - - amb les excepcions indicades més
avall.
• Quan es faci docència síncrona, s’ha de fer dins de l’horari previst. Quan es prevegin
activitats asíncrones, cal penjar‐les a l’Aula Global prèviament a l’horari previst.
• La feina que l’estudiant ha de fer per a una sessió de grup gran ha de correspondre a la
durada prevista per a aquestes sessions:
o Plans d’estudis en extinció: 1h30’
o Plans d’estudis nous: 1h45’
Tanmateix, la durada efectiva de les sessions s’haurà d’adaptar a la modalitat de docència i el
tipus d’activitats que es programin. (Vg. el document d’Indicacions de docència esmentat més
amunt.) En el cas d’assignatures que tenen sessions de GG presencials, aquestes sessions
tindran la durada que s’indica més avall.
Nota: tenen una durada de 2h les sessions de GG de les assignatures d’Idioma: descripció i anàlisi
1, de primer curs.
Assignatures amb docència de grup gran presencial
Tindran docència presencial de grup gran les assignatures següents:
a) Assignatures d’interpretació: es faran totalment presencials, en una sessió única de GG +
Seminari. Com que es fan en espais tècnics, es faran presencialment durant tot el trimestre,
mentre les mesures sanitàries ho permetin.
b) Assignatures amb docència compactada: es faran totalment presencials, en una sessió única de
2h, a partir del moment en què s’iniciï el model híbrid per a 3r i 4t curs (setmana 6 de trimestre).
Durant el tercer trimestre, són les següents:

22534 -‐ Traducció Científicotècnica 3 (FR)
20283 -‐ Interpretació LSC 1
20286 -‐ Interpretació de LSC 4
24493 -‐ Idioma i producció 2 (DE)
24494 -‐ Idioma i producció 2 (FR)
24495 – Idioma i producció 2 (LSC)
Sessions de seminari
• Les sessions de seminari es faran de manera presencial des de l’inici de trimestre a 1r i 2n
curs, i a partir de la setmana 6 de trimestre a 3r i 4t curs.
• La durada prevista per a les sessions de seminari és la següent:
o
o

Plans d’estudis en extinció: 1h
Plans d’estudis nous: 1h30’ (en totes les assignatures)

o

Nota: tenen una durada de 2h els seminaris de les assignatures d’Idioma: descripció
ianàlisi 1, de primer curs.

• Les reserves d’aules per a la docència presencial estan fetes per optimitzar al màxim l’ús dels
espais. Per això, és important cenyir-‐se a l’horari d’inici i finalització de les classes indicat
al web d’horaris.

