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Tenint en compte la situació sanitària actual, la Facultat de Turisme i Geografia ha planificat la 

docència del primer quadrimestre del curs 2020-21 seguint les directrius i resolucions del 

Rectorat, amb l’objectiu de garantir la seguretat sanitària de tots els seus col·lectius.  

A continuació es relacionen les directrius i recomanacions que haurà de seguir la comunitat 

universitària de la FTG aquest curs 2020-21 en funció de l’evolució de la situació sanitària.  

MOBILITAT DINS LES INSTAL·LACIONS 

Senyalitzacions  

Cal respectar les senyalitzacions i indicacions que es trobaran al centre, així com les rebudes pel 

personal del centre. 

Mesures de protecció personal (mascareta i rentat de mans) 

Per accedir i moure’s per l’edifici, així com dins de classe, caldrà portar posada la mascareta en 

tot moment. 

Cal efectuar rentat de mans amb gel hidroalcohòlic freqüentment. Per a tal fi trobareu 

dispensadors repartits per l’edifici. 

Distància social 

A classe 

Les aules estan senyalitzades per garantir els 1,5 m de distanciament. A les aules assignades per 

fer docència presencial/híbrida s’han disposat i marcat els seients (senyalitzats en gomets verds) 

que poden ocupar els estudiants, garantint sempre aquesta distància recomanada. Cal respectar 

les disposicions i senyalitzacions dels seients i utilitzar els mateixos durant tot el dia.  

En aquest mateix sentit cada grau i curs té fixada una aula, amb l’objectiu de limitar la mobilitat.  

Es prega no moure les taules ni les cadires del lloc on s’han fixat. 

Entre classe i classe 

Cal evitar aglomeracions en els passadissos, espais comuns i entrades i sortides de les aules i de 

l’edifici. En aquests sentit es prohibeix romandre als passadissos i es demana restar a l’aula entre 

classe i classe. 

Per evitar aglomeracions i facilitar la mobilitat, les classes es duran a terme en franges de 45 

minuts. Es prega la col·laboració de tots en forma de màxima puntualitat.  

L’entrada i la sortida de les classes es farà esglaonadament de la següent manera: 

- Aules 1r pis 

o A1.1, A1.2, A1.4 i A-Inf 1 i A-Inf. 3 : entrada a un quart i sortida a l’hora en punt. 

o A1.3, A1.5 i A-Inf 2 i A. SIG : entrada a i 10 i sortida a menys 5. 

- Aules 2n pis 

o A2.1 i A2.3: entrada a un quart i sortida a l’hora en punt. 

o A2.2 i A2.4: entrada a i 10 i sortida a menys 5. 

Ventilació 

Cal que l’aula i els espais tinguin una màxima ventilació. Entre classe i classe caldrà ventilar 15 

minuts. Es demana al professor que obri les finestres en abandonar l’aula. 

Neteja 

La universitat ha establert noves freqüències de neteja i desinfecció segons tipologia d’espai.    
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PLANIFICACIÓ  DOCENT 1R QUADRIMESTRE CURS 2020-21 
Amb les darreres informacions i premisses del mes de setembre, i seguint les indicacions 

recollides en la RESOLUCIÓ de 18 de setembre de la rectora de la Universitat Rovira i Virgili, que 

modifica i substitueix la Resolució de 30 de juny relativa a les activitats de docència als centres i 

instalꞏlacions de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació URV previstes durant el curs 2020-

21, el centre ha replantejat i adaptat el pla docent de la Facultat per aquest primer quadrimestre 

del curs 2020-21, de la manera que es detalla a continuació.  

Horaris 

Es mantindran els horaris establerts que es troben disponibles a la web del centre 

http://www.ftg.urv.cat/ca/info-academica/#horaris 

Presencialitat  

1r curs 

Es prioritzarà la presencialitat als grups de primer, conservant en principi un model híbrid amb 

rotació setmanal.  Aquest model s’aplicarà als grups de matí i tarda de 1r curs dels graus 

impartits a la Facultat, tant a les sessions de teoria com a les pràctiques. La mida dels grups 

presencials rotatius dependrà de l’aforament de cada aula en la que sempre es mantindrà la 

distància de seguretat que marquin les autoritats sanitàries i la URV en tot moment (actualment 

1,5 m) i no superarà els 30 estudiants. 

L’excepció a aquesta norma seran les sortides o aquelles assignatures que per les seves 

característiques permetin/necessitin més presencialitat, com ara l’assignatura de Projectes.  

El dia 24 de setembre es realitzarà una Jornada d’Acollida virtual per als alumnes de 1r. 

Resta de cursos 

Per la resta de cursos, la docència es durà a terme en modalitat híbrida o presencial en funció 

de la mida del grups. En cas de docència híbrida s’establiran uns grups estables, presencials i 

rotatius setmanalment. La mida d’aquests grups presencials dependrà de l’aforament de cada 

aula en la que sempre es mantindrà la distància de seguretat que marquin les autoritats 

sanitàries i la URV en tot moment (actualment 1,5 m) i no superarà els 30 estudiants. 

En els horaris disponibles a la web de la FTG es recollirà aquesta informació. Durant la primera 

setmana de curs (del 21 al 25 de setembre), i tan aviat com ho permeti el procés de matrícula, 

s’informarà de la composició dels grups rotatoris. Per aquest motiu, durant aquesta setmana, 

les classes híbrides es realitzaran prioritàriament de manera virtual. Per a tal fi recomanem al 

professor que posi a disposició i en coneixement dels estudiants tots els recursos i materials 

necessaris per l’inici del curs a través del moodle. 

Assignació d’aules  

Cada curs i cada grau té assignada una aula de teoria i pràctiques de seminari, amb l’objectiu de 

limitar la mobilitat. Consulteu els horaris a la pàgina web. 

Ensenyament Curs Aules Aforament (1,5m) 

Grau de Gestió en Turisme i Hoteleria 1r Aula 1.1 34 

2n Aula Magna 28 

3r Aula 2.1 30 

Grau de Geografia, Anàlisi Territorial 
i Sostenibilitat 

1r Aules 1.1 i 2.2 34/30 

2n Aula Magna i 1.5 28/16 

3r Aula 1.2 12 

Grau de Turisme 4t Aula 2.3 23 

http://www.ftg.urv.cat/ca/info-academica/#horaris
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Especificitats per ensenyaments 

 

Grau de Gestió en Turisme i Hoteleria 

Primer curs (veure punt Presencialitat 1r curs de la planificació docent) 

En els cursos de 2n i 3r les classes de teoria  i practiques es faran en format híbrid. Els grups 

rotatoris seran 2 o 3 en funció del nombre d’alumnes i de l’aforament de l’aula assignada. 

Excepcionalment, les assignatures d’idiomes es duran a terme en modalitat virtual per no haver 

d’utilitzar la mascareta i facilitar l’aprenentatge de l’idioma. 

En el cas de les pràctiques externes es detallarà a la pàgina web i al moodle de les assignatures 

els criteris i pautes per desenvolupar-les. 

Grau de Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat 

Primer curs (veure punt Presencialitat 1r curs de la planificació docent) 

En els cursos de 2n i 3r les classes de teoria i pràctiques es faran de manera presencial des de la 

primera setmana de curs, excepte en les assignatures comunes amb el grau de Gestió en 

Turisme i Hoteleria de 2n (Desigualtat i Cooperació, Espais i Recursos Turístics, i introducció al 

Dret), que seran híbrides. Durant la primera setmana, aquestes assignatures comunes es 

realitzaran de manera virtual per tal d’establir els grups rotatoris. 

Grau de Turisme 

En el 4t curs les classes de teoria i pràctiques seran eminentment presencials, passant a sistema 

híbrid en el cas que el nombre d’alumnes sigui superior a la capacitat de l’aula. 

En el cas de les pràctiques externes es detallarà a la pàgina web i al moodle de les assignatures 

els criteris i pautes per desenvolupar-les. 

Grau de Geografia i Ordenació del Territori 

El 4t curs és íntegrament en format tutoria i, per tant, no presenta problemes de  presencialitat. 

Les tutories es faran amb cita prèvia.   

En el cas de les pràctiques externes es detallarà a la pàgina web i al moodle de les assignatures 

els criteris i pautes per desenvolupar-les. 

Màsters 

En el cas dels màsters impartits a la Facultat no hi ha cap canvi durant aquest primer 

quadrimestre i   es mantenen de forma virtual.  
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Altres consideracions 

 

Registre d’assistència dels alumnes 

Per tal de poder fer un seguiment de les persones que han compartit aula en un moment 

determinat, el professor o la professora responsable de l’activitat docent haurà de portar un 

registre dels estudiants presents i custodiar aquests registres ja sigui telemàticament o en paper. 

Presencialitat en activitats avaluatives 

La presencialitat en els exàmens i en d’altres activitats avaluatives s’establirà a criteri de cada 

responsable de l’assignatura. En tot cas ha d’estar reflectit al pla de treball i comunicat als 

responsables d’ensenyament a l’inici de curs, de manera que es puguin assignar les aules 

garantint les mesures de seguretat.  

Enregistrament de les sessions 

Les sessions híbrides i virtuals s’han preferentment d’enregistrar i posar a disposició dels 

estudiants, complint les normes aplicables de protecció de dades personals, per facilitar-ne el 

seu accés en qualsevol moment als estudiants que les hagin de seguir de forma remota per 

temes de planificació docent (rotació de grups), per problemes de salut o per dificultats de 

desplaçament en el cas d’estudiants d’altres localitats (nacionals/internacionals).  

Aula pel seguiment de classes on-line 

S’ha habilitat l’aula A2.4 com a espai per a que l’estudiantat pugui seguir amb ordinadors  

personals les classes online en cas que l’horari impliqui assignatures virtuals i presencials en el 

mateix dia. També es disposa de l’espai del CRAI per fer aquest seguiment.  

Canvis en la metodologia docent 

En cas que sigui necessari introduir canvis en la metodologia docent, les activitats formatives i/o 

l’avaluació, s’ha de comunicar al responsable d’ensenyament i, posteriorment, publicar-ho al 

moodle i informar-ne a l’estudiantat amb la suficient antelació.  

Aquesta planificació està subjecta a canvis docents, metodològics, temporals i avaluatius per 

anar-se adaptant a la situació de cada moment. En qualsevol cas s’informarà oportunament de 

qualsevol modificació. 

Canals de comunicació amb els professors 

Davant la situació en què ens trobem recomanem als professors que imparteixen docència a la 

Facultat que revisin sovint el correu institucional URV atès que aquest serà el canal que 

s’utilitzarà per part dels responsables d’ensenyaments i la direcció del centre per comunicar 

novetats i recomanacions així com per convocar reunions informatives online.  

Qualsevol modificació de metodologia docent o programació d’activitats presencials s’han de 

programar i cal informar-ho al Responsable d’ensenyament. L’ús d’equips d’aules i espais 

comuns s’ha de regular mitjançant protocols que han d’indicar les normes de seguretat i neteja, 

Per qualsevol dubte agrairíem que us poseu en contacte amb el/la responsable d’ensenyament 

del grau en què impartiu docència. 
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Progamari i equipaments 

A nivell tècnic, es recomana familiaritzar-se amb el programa Teams (per a docència híbrida, així 

com per fer tutories i reunions), i revisar les capacitats tècniques dels ordinadors personals i les 

càmeres web. 

En el centre hi ha una sèrie d’aules (A1.1, A2.1, A2.3, aules d’informàtica, aula SIG i Aula Magna) 

equipades amb càmera i micròfon per poder garantir la docència híbrida en aquelles 

assignatures que així estigui programat. És important que el professorat es familiaritzi amb 

aquest equipament.  A partir de la setmana del 21 de setembre estan previstos per part de l’ICE 

diferents webinars per a familiaritzar-se amb l’ús d’aquests recursos i properament es 

publicaran tutorials per a l’ús de les càmeres i micròfons instal·lats a les aules. 

Seguiment i acompanyament dels estudiants 

Declaració responsable 

Els i les estudiants hauran d’acceptar una declaració responsable on es comprometen a conèixer 

el Pla de contingència i a complir degudament totes les mesures d’autoprotecció incloses al Pla 

i altres mesures de seguretat determinades per les autoritats acadèmiques i sanitàries. 

Canals de comunicació 

S’enviaran correus informatius a l’estudiant i/o s’articularan reunions on-line per cursos per 

explicar la planificació prevista o davant de canvis o noves recomanacions. Es per això que 

recomanem que diàriament es consulti el correu institucional d’estudiant. 

Alumnes amb restriccions de mobilitat 

El professorat ha de preveure les necessitats concretes d’alumnes amb restriccions de mobilitat. 

En aquests casos, ha d’adaptar les mesures del pla de contingència per a garantir el correcte 

seguiment de l’avaluació continuada per part de l’estudiant. 

Alumnes amb dificultats pel seguiment de la docència a distància 

Els estudiants que no disposin dels mitjans tecnològics necessaris per seguir la classe síncrona a 

distància formaran part, preferentment, del grup d’assistents presencials si així ho sol·liciten al 

responsable d'ensenyament, que ho valorarà i, si escau, vehicularà. També tindran preferència 

els i les estudiants que justifiquin documentalment alguna situació, dificultat o necessitat 

educativa especial que aconselli la presencialitat. 
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PLA DE CONTINGÈNCIA 
En el cas de que la situació de pandèmia actual motivés una nova situació d’alarma que 

impliqués el confinament o la restricció de moviments que impedís el desenvolupament 

presencial o híbrid de la docència, es seguirien les mesures indicades a continuació: 

Adaptació de les metodologies docents 

En el moodle de l’assignatura s’informarà en la major brevetat possible de l’adaptació de les 

metodologies docents i avaluatives eminentment presencials, a l’estat virtual de la docència. 

Manteniment dels horaris 

Es mantindran els horaris establerts en format presencial per realitzar les classes virtuals. La 

docència es farà preferentment amb el programa Microsoft Teams. 

Comunicació amb els alumnes 

El professorat vetllarà perquè existeixi una comunicació fluïda amb els alumnes facilitant la 

informació perquè l’estudiant pugui seguir l’avaluació continuada en l’entorn virtual. 

Material de seguiment 

El professorat proporcionarà el material de seguiment del curs a través de la plataforma moodle 

i obrirà i farà seguiment d’un fòrum de dubtes per a cada tema o activitat del curs. El fet de 

proporcionar aquest material no exclou la necessitat d’establir un mecanisme de comunicació 

virtual (a través del Teams) que garanteixi que l’estudiant pugui resoldre tots els dubtes. 

Pràctiques externes 

En el cas de les pràctiques externes es detallarà a la pàgina web i al moodle de les assignatures 

els criteris i pautes per desenvolupar-les. 

Treballs  de Fi de Grau i Màster 

En el cas del TFG/TFM caldrà realitzar les tutories de forma virtual, mantenint sempre la pauta 

de contactes tutor/alumne establerta. En cas que s'hagi de presentar algun TFG/TFM en període 

de confinament, es farà a través de Teams. El responsable d'ensenyament indicarà com caldrà 

presentar la documentació acadèmica i administrativa de forma on-line a través de moodle, tal 

com s'ha fet en el curs 2019-20. 
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INDICACIONS EN CAS DE POSITIU COVID-19/QUARENTENA PER CONTACTE ESTRET AMB 

POSITIU COVID-19 
Es demana que no accedeixin a les instal·lacions de la FTG les persones que presentin 

simptomatologia compatible amb COVID-19, les persones a qui s’ha diagnosticat la malaltia i  

que no han finalitzat el període d’aïllament requerit, i les persones que conviuen o han estat en 

contacte durant el període que en cada moment determinin les autoritats sanitàries amb altres 

persones amb símptomes d’infecció respiratòria aguda (febre, tos, dificultat respiratòria, etc.).  

En cas de positiu COVID-19 o de quarantena cal comunicar-ho al correu covidftg@urv.cat, 

referent de COVID de la nostra Facultat, que seguirà el protocol establert per la Universitat. 

 

Gràcies a tothom per la vostra col·laboració. 

 

 ***Aquest document i les orientacions que en ell es recullen es poden veure subjectes a 

modificacions i canvis, d’acord a noves resolucions, orientacions i protocols de la mateixa 

Universitat, AQU Catalunya o el MInisterio de Ciencia e Innovación.  

La vigència d’aquest document afecta el primer quadrimestre del curs 2020-21.  

 

mailto:covidftg@urv.cat

