
 
 

NOTIFICACIÓ FCS | 12 de març de 2020. 21.16h 

Benvolguts i benvolgudes, 

Seguint les instruccions del decret que el Govern de Catalunya ha publicat en el dia d'avui 12 
de març,  la URL cessarà temporalment totes les seves activitats lectives presencials, a partir 
de les 00.00h del dia 13 de març fins les 24.00h del dia 3 d'abril. El decret no contempla el 
tancament de les universitats. 

Davant de la suspensió de les classes presencials a la Facultat, des d'avui comencem a posar en 
marxa la logística per continuar realitzant la formació dels nostres estudiants via online. 

Els criteris generals amb els quals cal treballar són els següents: 

1. Les classes, siguin de la tipologia que siguin, es continuaran duent a terme de forma no 
presencial, fent les adequacions que els equips docents considerin pertinents. Caldrà 
ser molt curosos i prudents amb la càrrega de treball que posem als estudiants i no 
caure en una dinàmica que els hi impliqui més feina. 

2. Es mantindran els horaris de classe establerts, durant els quals el professorat, tutors i 
tutores hauran d’estar disponibles per als estudiants, a través de les eines que escullin 
utilitzar. 

 
Demà divendres i el dilluns 16 de març, seran dies no lectius per als estudiants, per tal que el 
professorat organitzi i faci proves amb les opcions que ha triat per fer la formació 
online.  Aquests dos dies, a la Facultat, disposareu de suport informàtic i docent perquè 
pugueu treballar amb diferents eines i, posteriorment de manera autònoma. 
 
Pel que fa referència a la resta d’activitat lectiva: 
 
Seminaris: les coordinacions juntament amb els tutors i tutores consensuaran les tasques i 
activitats que es programaran. 
Simulacions: durant la setmana vinent no hi haurà activitat docent per preparar el material per 
a les sessions online. 

Pràctiques externes: tot i que s'han suspès, es realitzaran activitats docents relacionades, 
segons la programació determinada pels responsables. 

TFG i TFM: la comunicació entre els tutors i tutores amb els estudiants no pot ser directe en 
persona. 

Cal que cada professor i professora expliqui al seu grup d’estudiants el funcionament de tota 
l'activitat que ha programat. Us recomanem que ho feu a través d’avisos de Moodle per 
utilitzar tots el mateix mitjà de comunicació i evitar malentesos amb els estudiants. 

Els exàmens per ara queden ajornats, més endavant ja us comunicarem com procedir en 
relació a aquest aspecte. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i el vostre esforç, 

 
Conxita Mestres i Miralles, PharmD, PhD 
Degana 


