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Versió del 27 de novembre de 2020

D’acord amb les directrius per a l’«Adaptació de la docència de les titulacions oficials de la

Universitat  de València en el  segon quadrimestre del  curs  2020-2021»  (ACGUV 162/2020),

aquest  document  recull  les  instruccions  generals  i  específiques  que  determinen  el  model

docent  del  Grau  en  Ciència  de  Dades  per  al  segon quadrimestre  del  curs  2020-2021.  Es

destaquen en verd les diferències respecte del model seguit durant el primer quadrimestre.

Instruccions generals per al primer, segon i tercer curs

1) La docència es desenvoluparà seguint un model que combinarà sessions presencials i

sessions virtuals segons s’especifica per a cada setmana en els horaris de cada curs

(https://www.uv.es/etsedoc/OCAHorarisExamens/1406H.pdf).1

2) Tant l’alumnat com el professorat hauran de dur mascareta durant totes les sessions

presencials de teoria i laboratori.

3) Caldrà observar el compliment de la distància interpersonal de 1.5m mentre s’estiga a

les instal·lacions de l’ETSE-UV.

4) Les sessions de teoria presencials es faran dividint el grup en dos aules per a tenir en

compte la capacitat màxima dels espais.2

5) Les sessions de teoria presencials es retransmetran per videoconferència per a que es

puguen seguir simultàniament en ambdues aules.3

6) Totes les sessions de laboratori seran presencials.

7) Les  pràctiques  de  laboratori  es  podran  fer  en  parelles,  fent  ús  de  la  mascareta  i

observant el manteniment de les mesures sanitàries aconsellades.4

8) Les  sessions  de  laboratori  acabaran  amb 15  minuts  d’antelació  respecte  de  l’hora

especificada en l’horari per a facilitar el compliment de les mesures higièniques.

9) L’entrada a les aules de teoria i laboratori es farà per la porta de davant de la classe i

es reservarà la porta de darrere per a l’eixida.

10) L’alumnat haurà d’ocupar els llocs de treball indicats per la senyalització, tot tractant

de mantenir el seu lloc durant tota la jornada i de no deixar llocs lliures.

1 Consulteu sempre l’horari actualitzat en aquest enllaç, ja que la informació horària que mostra la

Secretaria Virtual, l’Aula Virtual o l’App de la Universitat de València podria estar desactualitzada.

2 La divisió es farà segons el cognom de l’alumne (veure les instruccions específiques per a cada curs) .

A més a més, l’ETSE-UV disposa d’espais  habilitats per a l’ús comú, com ara la Sala de Lectura.

3 Les aules de teoria compten amb càmera, micro i ordinador (hi ha un manual d’utilització a l’abast

del professorat) o també es pot fer servir l’ordinador portàtil del professor. La retransmissió es farà

a través de les eines  amb suport de la Universitat de València (preferentment, Microsoft Teams).

4 Totes les aules disposen de material de neteja i a per a fer un ús higiènic dels espais compartits.

https://www.uv.es/etsedoc/OCAHorarisExamens/1406H.pdf


Instruccions específiques per al primer curs

1) De l’1 al 5 de febrer, les sessions de teoria es realitzaran en modalitat presencial.

2) L’assistència a les sessions de teoria en modalitat presencial es farà dividint l’alumnat

en els següents grups d’assistència:5

• Grup AA: Cognoms des de la lletra A fins a Garrido.

• Grup AB: Cognoms des de Gil fins a Pastor.

• Grup AC: Cognoms des de Peñuelas fins a la lletra Z.

3) Consulteu la divisió en grups, l’aula i la modalitat de docència per setmana (virtual o

presencial) en l’horari (https://www.uv.es/etsedoc/OCAHorarisExamens/1406H.pdf).

4) Les  sessions  de  teoria  virtuals  seran  seguides  des  de  casa  i  podran  ser  síncrones,

asíncrones o una combinació d’ambdues.6

5) L’alumnat ha d’assistir a l’aula de laboratori indicada per al subgrup que especifica la

seua matrícula, açò és: L1, L2, L3 o L4.

Instruccions específiques per al segon curs

1) De l’1 al 5 de febrer, les sessions de teoria es realitzaran en modalitat presencial.

2) L’assistència a les sessions de teoria en modalitat presencial es farà dividint l’alumnat

en els següents grups d’assistència:7

• Grup AA: Cognoms de la A a la D.

• Grup AB: Cognoms de la E a la M.

• Grup AC: Cognoms de la N a la Z.

3) Consulteu la divisió en grups, l’aula i la modalitat de docència per setmana (virtual o

presencial) en l’horari (https://www.uv.es/etsedoc/OCAHorarisExamens/1406H.pdf).

4) Les  sessions  de  teoria  virtuals  seran  seguides  des  de  casa  i  podran  ser  síncrones,

asíncrones o una combinació d’ambdues.8

5) L’alumnat ha d’assistir a l’aula de laboratori indicada per al subgrup que especifica la

seua matrícula, açò és: L1, L2, L3 o L4.

5 Es prega que l’alumnat i el professorat respecten aquesta divisió i que comuniquen al coordinador

de curs qualsevol incidència sobre l’assistència prevista perquè es  puga revisar i  ajustar aquesta

assignació de grups si hi haguera alguna divisió més eficient en funció de l’assistència real.

6 La  retransmissió  es  farà  a  través  de  les  ferramentes  amb  suport  de  la  Universitat  de  València

(preferentment, Microsoft Teams).

7 Es prega que l’alumnat i el professorat respecten aquesta divisió i que comuniquen al coordinador

de curs qualsevol incidència sobre l’assistència prevista perquè es  puga revisar i  ajustar aquesta

assignació de grups si hi haguera alguna divisió més eficient en funció de l’assistència real.

8 La  retransmissió  es  farà  a  través  de  les  ferramentes  amb  suport  de  la  Universitat  de  València

(preferentment, Microsoft Teams).

https://www.uv.es/etsedoc/OCAHorarisExamens/1406H.pdf
https://www.uv.es/etsedoc/OCAHorarisExamens/1406H.pdf


Instruccions específiques per al tercer curs

1) De l’1 al 5 de febrer, les sessions de teoria es realitzaran en modalitat presencial.

2) L’assistència a les sessions de teoria en modalitat presencial es farà dividint l’alumnat

en els següents grups d’assistència:9

• Grup AA: Alumnat matriculat en el subgrup de laboratori L1.

• Grup AB: Alumnat matriculat en el subgrup de laboratori L2.

3) Consulteu la divisió en grups, l’aula i la modalitat de docència per setmana (virtual o

presencial) en l’horari (https://www.uv.es/etsedoc/OCAHorarisExamens/1406H.pdf).

4) Les  sessions  de  teoria  virtuals  seran  seguides  des  de  casa  i  podran  ser  síncrones,

asíncrones o una combinació d’ambdues.10

5) L’alumnat ha d’assistir a l’aula de laboratori indicada per al subgrup que especifica la

seua matrícula, açò és: L1 o L2.

9 Es prega que l’alumnat i el professorat respecten aquesta divisió i que comuniquen al coordinador

de curs qualsevol incidència sobre l’assistència prevista perquè es  puga revisar i  ajustar aquesta

assignació de grups si hi haguera alguna divisió més eficient en funció de l’assistència real.

10 La  retransmissió  es  farà  a  través  de  les  ferramentes  amb  suport  de  la  Universitat  de  València

(preferentment, Microsoft Teams). 

https://www.uv.es/etsedoc/OCAHorarisExamens/1406H.pdf

