INFORMACIÓ PEL PROFESSORAT I L’ESTUDIANT DE PRIMER DELS GRAUS DE LA FMCS EN EL MARC
DE LA PANDÈMIA COVID-19 I LA NOVA POLÍTICA DE SEMIPRESENCIALITAT DE LES CLASSES
TEÒRIQUES (FEBRER 21)

Com sabeu, aquest curs ve acompanyat d’alguns canvis per poder desenvolupar la docència de
manera segura en un context de convivència amb la COVID-19. Davant la resolució de la Rectora i
les indicacions de la Generalitat, procedim a programar una docència semipresencial de les classes
teòriques pels alumnes de primer curs dels graus de la FMCS
L’aforament permès a les aules és del 30%.

Les classes teòriques es realitzaran en format semipresencial. (Veure més avall: Especificitats per
graus)
El professorat de primer cal que imparteixi les classes des de les aules assignades
Els seients on es podeu asseure estan marcats amb un adhesiu verd , però espaieu-vos al màxim
possible si hi ha seients buits.
Recordeu que és important que consulteu el moodle de les assignatures donat que cada professor
indicarà les particularitats de cada assignatura, ordre i distribució dels alumnes per les pràctiques
etc.
Com hem de procedir en arribar, durant i després de classe?
✓ Respecta les direccions de les fletxes per circular per les instal·lacions.
✓ Aplica’t solució hidroalcohòlica. N’hi haurà en diferents punts de pas de les instal·lacions
docents.

✓ Recorda que el rentat freqüent de mans és clau. Però recorda d’utilitzar gel
hidroalcohòlic i les mesures d’higiene, abans i després d’utilitzar material de la classe,
de l’hospital, telèfon, material informàtic.
✓ Manté la distància de seguretat
✓ Cal que tothom porti obligatòriament la mascareta tot el temps i en totes les
instal·lacions.
✓ Cal que escanegis el codi QR que hi haurà a l’entrada de l’aula i que t’identifiquis amb
el DNI (NÚMERO I LLETRA MAJ. SENSE ESPAI).
✓ En arribar a la classe, no esperis al passadís, entra a l’aula.
✓ Podeu utilitzar l’aula polivalent de PCs situada a la planta baixa de la FMCS per fer el
seguiment d’alguna classe.
✓ En cas de fer servir l’aula de suport (A CÀRREC DE L’ALUMNAT) es podrà utilitzar el
mateix projector o el vostre portàtil si en disposeu. En cas que s’utilitzi l’aula polivalent
cal utilitzar auriculars propis.
✓ Les classes tindrà una durada de 45’ per tal que es pugui ventilar entre classe i classe.
✓ Eviteu aglomeracions.
✓ En tornar a la classe intenteu ocupar el mateix lloc.
✓ Respecta els horaris, els torns i les indicacions del tutor tant a classe, als laboratoris com
a l’hospital.
Què fer si em trobo malament?
✓ No acudeixis a classe.
✓ Has de comunica-ho per mail al responsable de l'assignatura amb còpia als següents
correus: covidfmcs@urv.cat i covid19@urv.cat
✓ En cas d’estar fent pràctiques a l'hospital o al centre de salut, has de contactar amb el
responsable de l'assignatura, del servei i no has d’acudir a pràctiques.
✓ Informa a les secretaries de les unitats docents.
✓ Has de contactar amb el teu metge o sistema sanitari i seguir les seves indicacions.
✓ Comunica i informa diàriament del teu estat a: covid19@urv.cat; covidfmcs@urv.cat

RECORDA QUE LA RESPONSABILITAT ÉS DE TOTS I TOTES PER UNA FACULTAT LLIURE DE COVID

ESPECIFICITATS PER GRAUS
PRIMER DE MEDICINA: 12 GRUPS.
➢ PRÀCTIQUES: tal i com assenyala el programa untis i com s’han vingut fent fins ara.
➢ TEORIA: ANIREU VENINT PER GRUPS; LA DISTRIBUCIÓ S’ACTUALITZARÀ PERIÒDICAMENT
CADA 15 DIES EN FUNCIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA A LA PÀGINA WEB DE LA FMCS.
http://www.fmcs.urv.cat/ca/
➢ SEMINARIS MEITAT DE GRUP: ON LINE
PRIMER DE FISIOTERÀPIA:
Assistiran a les classes teòriques els estudiants que tinguin pràctiques abans o després, la resta pot
seguir les classes per TEAMS. Hi pot haver modificacions en funció de l’evolució de la pandèmia que
s’informaran puntualment a http://www.fmcs.urv.cat/ca/
Per les pràctiques i els seminaris es seguirà la mateixa distribució que ja es va fer durant el primer
quadrimestre:
Dilluns, dimecres i divendres: CTNS; 6 grups: A1, A2, B1, B2, C1, C2.
•

Grups senars (A1, B1, C1): pràctiques setmanes senars.

•

Grups parells (A2, B2,C2): pràctiques les setmanes parelles.

Dimarts i dijous: FMCS; 8 grups 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2,
•

Grups senars (1-1, 2-1, 3-1, 4-1): pràctiques setmanes senars.

•

Grups parells (1-2, 2-2, 3-2, 4-2): pràctiques setmanes parelles.

Cal atendre a les especificacions de cada assignatura al moodle, ja que n’hi ha algunes
amb format totalment virtual.
PRIMER DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA: 4 GRUPS
➢ CLASSES TEÒRIQUES
Grups parells (2, 4): poden anar a classe les setmanes parells. Resta TEAMS
Grups imparells (1, 3): poden anar a classe les setmanes imparells. Resta TEAMS
A 3er i 4t, els quals tenen 3 grups es mantindrà la mateixa distribució.

➢ SEMINARIS MEITAT DE GRUP: Els grups al webuntis estan distribuïts en grups 1 i 2 y grups 3
i 4. Per reduït al 25% només podrà vindre un dels 2 grups presencial seguint el mateix patró.


Setmana parell (veure calendari): pot anar a classe si grup 2 o 4. Resta TEAMS



Setmana imparell (veure calendari): pot anar a classe si grup 1 o 3. Resta TEAMS

➢ PRÁCTIQUES: Si és a l’aula no hi haurà modificació. En laboratoris, cuina, osteoteca i aula
informàtica caldrà seguir les indicacions de distribució del professorat de l’assignatura.

