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Document adreçat a estudiants i professors/es de la Facultat d’Enologia
AQUEST DOCUMENT APLICA A TOTA LA DOCÈNCIA de GRAU D’AQUESTA FACULTAT
El caràcter d’aquesta pandèmia força a revisar totes les decisions que es prenen en
funció del nivell d’afectació. Fruit de reunions amb experts, analitzant la situació
actual en què s’està molt per damunt dels 50 casos per cent mil habitants el
plantejament inicial de docència mixta es veu desbordat. La possibilitat d’aparició de
casos positius a les aules es molt elevada i la conseqüència seria una paralització
complerta al campus, incloent TOTES les activitats pràctiques.
Per aquesta raó i seguint les directrius de la URV, aquest centre adaptarà la docència
a la mínima activitat presencial, circumscrita a pràctiques en el laboratori, aula de
tast o de camp. També es farà activitats puntuals en el cas dels estudiants de primer
curs.
Respecte al curs passat hi ha l’avantatge que el professorat pot assistir al campus per
impartir la seva docència en línia, disposant de millor equipament, tan càmeres web
com tauletes gràfiques. L’altre és la possibilitat de seguir amb les activitats pràctiques
planificades extremant les mesures de seguretat.
Malauradament no estem en la situació que ens agradaria, tal com havíem planificat,
per fer docència mixta; però la responsabilitat i l’anàlisi fred de les dades fan que
pensem que aquesta estratègia és la millor en aquests moments d’acord amb la
opinió dels experts.
Es detallen les consignes respecte al desenvolupament del curs, més endavant es
detallaran els protocols d’actuació en cas de casos positius de COVID-19.
Model docent de grau primer quadrimestre curs 2020-21
1. La docència serà no presencial síncrona per totes les classes de teoria,
problemes i pràctiques d’ordinador. Seran presencials les pràctiques de
laboratori i les que es realitzin a l’aula de tast. Aquesta presencialitat
s’estendrà a la resta de classes teòriques o de problemes d’aquell dia per
facilitar les activitats síncrones.
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2. Es prepararà un calendari de presencialitat associat a les pràctiques de cada
curs. El professor podrà estar a l’aula amb els estudiants o en una aula
contigua. Els estudiants podran seguir la classe a través de la pantalla de l’aula
o des del seu dispositiu portàtil, amb auriculars.
3. Els estudiants de primer curs assistiran presencialment les quatre primeres
setmanes, alternant-se en un/dos grup/s, en funció del nombre d’estudiants
(màxim 30). Oportunament es comunicarà als estudiants en quin grup estan.
En aquest període també s’organitzaran activitats presencials relacionades
amb la jornada d’acollida i el Pla d’Acció Tutorial. Tenen prioritat d’assistència
els estudiants de nou accés.
4. Les avaluacions seran presencials per defecte, eventualment el professor
responsable pot optar per realitzar-les no presencials.
5. Els estudiants que puguin justificar incidències en proves d’avaluació degudes
a motius de salut o de recomanació sanitària per la COVID-19, podran
sol·licitar al professor responsable una flexibilització dels lliuraments (en cas
d’avaluació continuada) o modalitat (per exemple prova oral) d’aquestes.
6. El professorat haurà d’informar a l’espai del campus Virtual de la seva
assignatura sobre com s’adaptarà a la nova situació.
7. Es respectarà el mateix calendari i horari de classes presencial per a les classes
virtuals.
8. Es passarà llista dels estudiants presents a cada activitat presencial. Les llistes
les haurà d’entregar el professor a la consergeria fins que no hi hagi un
sistema automatitzat amb un codi QR i el telèfon mòbil de cada estudiant. Els
estudiants procuraran seure sempre en el mateix lloc.
9. Les pràctiques es faran totes amb mascareta i respectant 1 metre de
distància, tindran la mateixa duració total, pel que si no es pot encabir tot el
grup d’estudiants al laboratori es dividiran en dos i es complementarà
l’aprenentatge amb activitats complementaries no presencials. En acabar
cada sessió es ventilarà el laboratori o la sala de tast.
10. Els estudiants que puguin justificar faltes d’assistència en activitats
d’assistència obligatòria com ara les pràctiques, per motius de salut o de
recomanació sanitària derivada de la COVID-19 podran sol·licitar la valoració
individual del seu cas. En cas de període llarg es procurarà encabir l’estudiant
en una altre torn de pràctiques.
11. En cas de desplaçaments en autobús per activitats acadèmiques pràctiques,
la ocupació no pot superar el mai el 50% de la cabuda d’aquest. Es procurarà
que aquestes activitats es facin a l’aire lliure o en grans espais.
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12. 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.
13. Aquest model es seguirà aplicant el segon quadrimestre si els indicadors
sanitaris així ho aconsellen.

Deganat de la Facultat d’Enologia de la URV.
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