INDICACIONS SOBRE ELS EXÀMENS FINALS A LA FACULTAT DE FÍSICA
SEMESTRE DE PRIMAVERA 2021 (14/06/21-16/07/21)
•

Modalitat de les proves finals d'avaluació:
− D’acord amb la resolució del rector de 25/05/2021, està previst que les proves finals es
facin fonamentalment de manera presencial.
(https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/documentacio/index.html)
− No obstant això, l'equip docent d'una assignatura podrà optar per fer la prova
corresponent de manera no presencial si així ho considera adient.
− En qualsevol cas, tots els grups de cada assignatura hauran de seguir la mateixa modalitat
(presencial o no presencial).
− El professorat de cada assignatura us comunicarà, via el curs corresponent de Campus
Virtual, quina modalitat se seguirà i les instruccions de la prova (temps, tipus d’examen,
material necessari, etc.).

En el cas que les proves finals siguin presencials, caldrà seguir les següents indicacions:
•

Comproveu les aules assignades i els horaris de les proves al web de la facultat:
FÍSICA: https://www.ub.edu/portal/web/fisica/grau/-/ensenyament/
detallEnsenyament/6293998/25
ENGINYERIA ELECTRÒNICA DE TELECOMUNICACIÓ: https://www.ub.edu/portal/web/fisica/
grau/-/ensenyament/detallEnsenyament/6294008/25

•

El professorat de cada assignatura us comunicarà via Campus Virtual la vostra distribució en
les aules assignades, a raó de 32-35 estudiants per aula gran i 14-18 estudiants per aula
mitjana, seguint una ocupació d’1/3 del total de la capacitat de l'aula. En aquesta distribució,
el professorat indicarà a cada estudiant quin seient numerat haurà d'ocupar.

•

Amb l'objectiu d’evitar aglomeracions prèvies a l'entrada a l'aula, el professorat us assignarà
franges horàries d'accés en petits grups:
− En una aula gran (32-35 estudiants), es definiran tres grupets de 11-12 estudiants que
arribaran amb decalatges de 5 minuts (per exemple, 14:40, 14:45 i 14:50 si la prova és a
les 15:00).
− En una aula mitjana (14-18 estudiants), es definiran dos grupets de 7-9 estudiants que
arribaran amb decalatges de 5 minuts.
− L’hora d’arribada estarà definida en el mateix full en què us comunicaran l’aula i el seient,
al costat del vostre nom.

•

Quan accediu a l’aula trobareu els enunciats de l’examen i els fulls en què heu d’escriure les
vostres respostes disposats damunt l’espai de taula útil.

•

Durant les proves, les finestres i les portes de les aules hauran d'estar permanentment
obertes per garantir una ventilació constant.

•

A l’entrada i a la sortida de l’aula cal que tothom realitzi la higiene de mans amb el gel
hidroalcohòlic que estarà disponible a l’aula.

•

Si durant l'examen és imprescindible fer un descans, haureu d’evitar romandre als espais
interiors comuns de la facultat i haureu de sortir de l'edifici. En aquest cas, haureu de tornar
a l’aula de la mateixa manera que heu arribat a l’examen, per tal d’evitar aglomeracions a les
zones comunes.

Tant si les proves finals són presencials com si no ho són, heu de tenir present el següent:
•

Proves alternatives (vegeu el 3r punt de la resolució del rector):
− En general, la realització de proves individuals en dates diferents de les programades o
en modalitats diferents de la majoritària (per exemple, una prova no presencial quan
l'examen es fa presencialment), es reserva exclusivament per a casos documentats de
malaltia (personal o familiar) o casos justificats amb greus dificultats de desplaçament
donades les restriccions de mobilitat.
− L’estudiant s’haurà de posar en contacte per correu electrònic amb el professor
responsable del grup en què estigui matriculat/da, posant en còpia el cap d’estudis de
l’ensenyament, per concertar una prova alternativa.
− S’analitzarà cada sol·licitud per decidir si és raonable fer una prova individual o no, amb
prou flexibilitat i sensibilitat davant les situacions que ho requereixin.

•

El professorat de cada assignatura us comunicarà com es farà la revisió de l'examen quan es
publiquin les qualificacions.

Equip deganal i caps d’estudis dels graus que s’imparteixen a la Facultat de Física de la UB
1 de juny de 2021

