ESTUDIANTS DE 1R CURS DE GRAU
CANVIS EN LA PROGRAMACIÓ DOCENT
NOU!! CANVI EN LA DATA DE LA JORNADA D’ACOLLIDA PER ELS SEGÜENTS GRAUS
Grau d’Enginyeria Química (GEQ)
Grau d’Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris (GEBA)/Tècniques de Bioprocessos Alimentaris (GTBA)
Doble Grau d’Enginyeria Química i Tècniques de Bioprocessos Alimentaris
(consulteu la informació següent)
Benvolgudes i benvolguts estudiants de 1r curs:
Atesa la situació actual de la pandèmia, la seva elevada incidència en l’àmbit territorial de la Universitat Rovira i Virgili,
URV, i les recomanacions fonamentades dels experts consultats, que aconsellen reduir significativament la
presencialitat per no contribuir a una propagació superior de la pandèmia, s’estableix que la presencialitat de la
docència durant el primer quadrimestre del curs 2020/21 es restringeixi a allò que es consideri imprescindible o
essencial (RESOLUCIÓ de 15 de setembre de la Rectora de la Universitat Rovira i Virgili).
Des de la direcció l’ETSEQ, us volem informar que la docència presencial en 1r curs de grau quedarà restringida a les
pràctiques de laboratori, determinades proves avaluatives i activitats específiques de suport (tutories) que es
programaran al llarg del primer quadrimestre. La resta d’activitat docent tindrà lloc en línia a través del campus
virtual de la URV (moodle) al que teniu accés des del moment que formalitzeu la matrícula. Per tant, estigueu atents
al moodle de cada assignatura per estar al cas dels detalls sobre com s’organitzarà.
L’equip de direcció de l’ETSEQ, a la vista de les dades i l’opinió dels experts, considera que aquestes mesures són
imprescindibles i l’única alternativa responsable per fer front a la situació, des del nostre deure com a servidors
públics i el nostre compromís amb el territori.
Per donar-vos la benvinguda i informar-vos sobre com serà el proper curs i quines qüestions són rellevants
de cara a la vostra vida universitària, us convoquem a la Jornada d’Acollida que tindrà lloc via Teams (online) a
través dels següents enllaços:
Titulació
• Grau d’Enginyeria Química (GEQ)
• Grau d’Enginyeria de Bioprocessos
Alimentaris (GEBA)/Tècniques de
Bioprocessos alimentaris (GTBA)
• Doble Grau d’Enginyeria Química i
Tècniques de Bioprocessos Alimentaris
• Grau d’Enginyeria Mecànica (GEM)

Data i hora
25 SET 11h NOU!!

Enllaç Teams
Unirse a reunión de Microsoft Teams

28 SET 11h

Unirse a reunión de Microsoft Teams

Des del punt de vista d’horaris, horaris d’exàmens i calendaris no es preveu cap modificació del que ja teniu a
disposició a la web de l’escola.
Per poder fer el seguiment de la docència a distància, la URV utilitza diferents eines digitals, com ara, el campus
virtual, moodle, o Microsofot Teams per vídeocoferències. És important que consulteu la informació sobre els serveis
digitals que la URV posa al vostre abast des del moment que estigueu matriculats i que trobareu als enllaços següents:
•
Serveis digitals que ofereix la URV
•
Eines TIC de la URV
Aquells que tingueu qualsevol tipus d’incidència que necessiteu fer-nos arribar, envieu un correu electrònic (indicant
el grau que curseu) a la següent adreça: etseq.dem.deq@urv.cat
Salutacions cordials,
Montse Ferrando
Directora ETSEQ

