Desplegament horari curs 2021-2022
Estudis de grau. Segon trimestre

Consideracions generals
Per al segon trimestre, la Facultat preveu poder desplegar la docència amb plena
presencialitat. Consulteu horaris i aules en aquest enllaç.

Calendari
Inici i finalització de les classes:
Primer dia
Grup gran

Últim dia

10 de gener

18 de març

Seminaris
•

Graus en extinció

17 de gener

18 de març

•

Nous graus

18 de gener

11 de març

Nota: Tenen 9 sessions de seminari, i per tant acaben les classes el dia 18 de
març, les assignatures següents de pla nou: Idioma: descripció i anàlisi 2 i
Tecnologies de la Traducció.
• Festius: Cap
• No lectius: 21 de març
• Període d’avaluació: del 22 de març a l’1 d’abril

Sessions de Grup Gran
• Les sessions de grup gran es faran de manera presencial.
• 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 (de 1r a 3r curs): 1h45’
Tenen un desplegament al grup gran diferent les assignatures següents del 2n
trimestre:
―Idioma: descripció i anàlisi 2, de segon curs, 1h de classe de grup gran setmanal
—Tecnologies de la traducció, de segon curs, 2h de classe de grup gran setmanal
—Iniciació a la Interpretació (ca-es), 1h de classe de grup gran setmanal
A més, les assignatures següents s’oferten de forma compactada i tindran 2h hores
de classe setmanals concentrades en un sol dia:
—Traducció del primer idioma 1 (DE)
—Interpretació 3 (LSC)
—Traducció del primer idioma 1 (LSC)

Desplegament horari curs 2021-2022
Estudis de grau. Segon trimestre
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)
Tenen una durada diferent els seminaris de les assignatures següents:
Assignatura

GG

Sem.

Trim.

Idioma: competència i ús

―

8 sessions x 1,5h

1r i 2n

Idioma: descripció i anàlisi 2

1h

9 sessions x 1h

1r i 2n

Tecnologies de la traducció

2h

9 sessions x 2h

2n

Iniciació a la interpretació (ca-es)

1h

8 sessions x 1,5h

2n

