Facultat de Ciències de la Terra

Comunicat de la Facultat de Ciències de la Terra sobre adaptació de la
docència teòrica a format virtual fins el 29 de novembre.
Atenent a: 1) la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre de 2020, per la que es
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, publicada al DOGC de 30
d’octubre, 2) l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya de 28 d’octubre,
i 3) la resolució del rector prorrogant l’adopció de mesures excepcionals per contenir el
brot epidèmic del COVID-19 d’avui, la Comissió Acadèmica de Centre, el 30 d’octubre, ha
acordat el següent:
1. La docència a tots els ensenyaments (graus, màsters i postgraus) a la Facultat de
Ciències de la Terra serà virtual i només es mantindran presencials les pràctiques
i les avaluacions. Això implica canvis en la planificació de cada ensenyament que es
publicaran en el campus virtual de coordinació de cadascun d’ells, per tant estigueu
atents als missatges del campus virtual i a la web.
2. Les sortides de camp, com a activitat pràctica, es mantenen d’acord a la
planificació establerta. Estigueu atents a possibles canvis al web de l’ensenyament i de
l’assignatura en el campus virtual.
3. Documentació per a la mobilitat els divendres. Per poder justificar la mobilitat els
divendres, tant si és per acudir a la Facultat a fer activitats pràctiques o avaluatives, com
per
fer
pràctiques
de
camp,
els
professors
hauran
de
portar
el certificat autoresponsable degudament omplert i el carnet UB. Els estudiants, hauran
de portar a més del carnet UB, el document que el professor coordinador de
l’assignatura haurà generat i penjat al campus virtual de l’assignatura amb les
indicacions de l’activitat i que inclourà la llista de participants. Cada estudiant s’haurà de
descarregar aquest document del campus virtual de l’assignatura. Es recomana també
que cada estudiant porti el certificat responsable els divendres en què s’hagi de
traslladar per activitats docents.
4. Les classes teòriques hauran de ser enregistrades i penjades al campus virtual de
l’assignatura, per permetre el seguiment de totes les activitats a l’alumnat que en molts
casos s’hauran de traslladar a casa entre activitats presencials i virtuals. En aquells casos
en què es pugui, també s’enregistraran les pràctiques.
Aquestes mesures s’aplicaran d’entrada des del 30 d’octubre fins al 29 de novembre, tot
i que es troben subjectes a possibles modificacions d’acord amb l’evolució de la
pandèmica, que s’anunciaran pertinentment en aquest web.

