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DESCRIPCIÓ DELS HORARIS – curs 2020-21 

3r trimestre- Presencialitat 30% 
 
 
El departament de Salut i Protecció Civil de la Generalitat ha ampliat l’escletxa de la presencialitat a un màxim del 30% 
de l’alumnat. Així mateix, des d’ UPF ens indiquen que és convenient limitar-la al màxim i s’ha de portar a terme 
extremant les mesures de protecció.  
 
La previsió de l’Escola és començar les classes del 3r trimestre fins a un màxim del 30% de la docència presencial a 
nivell de cada grau. Els horaris de curs del 3r trimestre publicats https://www.tecnocampus.cat/ca/horaris apliquen el 
model mixt i híbrid de docència i s’han d’adaptar per reduir la presencialitat. Aquest document descriu les adaptacions 
a aplicar als horaris publicats a l’inici del 3r trimestre.  
 

Per a organitzar la docència per les sessions de teoria, el grup classe es divideix en dos grups, el grup G1 i el grup G2. 

Per les sessions de pràctiques hi ha dos o tres grups depenent de l’assignatura, els grups s’anomenen G101, G102 i 

G103. 

 

A continuació es detalla per cada curs del grau, la modalitat de docència de cada dia de la setmana. 

 

1. Planificació de les assignatures del tercer trimestre 
 
1r curs - Grau en Disseny i Producció de Videojocs – Trimestre 3 

 

Dia Sessió Modalitat Assistència dels estudiants 

Dilluns Teoria i 
Pràctiques 

Híbrida 1a setmana presencial per G1 i 2a setmana presencial per G2 (1) 

Dimarts Pràctiques Presencial A cada franja horària el grup que li pertoca 

Dimecres Pràctiques Presencial A cada franja horària el grup que li pertoca 

Dimecres Teoria Híbrida 1a setmana presencial per G1 i 2a setmana presencial per G2 (1) 

Dijous Teoria Virtual Tot el grup. G1 i G2 alhora 

Divendres Teoria Virtual Tot el grup. G1 i G2 alhora 

(1) Recordem que en modalitat híbrida, el grup no presencial ha de seguir la docència via streaming. 

 

2n curs - Grau en Disseny i Producció de Videojocs – Trimestre 3 

 

Dia Sessió Modalitat Assistència dels estudiants 

Dilluns Teoria Virtual Tot el grup. G1 i G2 alhora 

Dimarts Pràctiques Presencial A cada franja horària el grup que li pertoca 

Dimarts Teoria Híbrida 1a setmana presencial per G1 i 2a setmana presencial per G2 (1) 

Dimecres Pràctiques Virtual  A pràctiques, a cada franja horària el grup que li pertoca i a teoria 
tot el grup classe 

Dijous Teoria Híbrida 1a setmana presencial per G1 i 2a setmana presencial per G2 (1) 

Divendres Pràctiques Virtual Tot el grup. G1 i G2 alhora 

(1) Recordem que en modalitat híbrida, el grup no presencial ha de seguir la docència via streaming. 
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3r curs - Grau en Disseny i Producció de Videojocs – Trimestre 3 

 

Dia Sessió Modalitat Assistència dels estudiants 

Dilluns Teoria Virtual Tot el grup. G1 i G2 alhora 

Dimarts Pràctiques Presencial A cada franja horària el grup que li pertoca 

Dimarts Teoria Híbrida 1a setmana presencial per G1 i 2a setmana presencial per G2 (1) 

Dimecres Teoria  Virtual Tot el grup. G1 i G2 alhora 

Dijous Pràctiques Presencial A cada franja horària el grup que li pertoca 

Divendres Teoria Virtual Tot el grup. G1 i G2 alhora 

(1) Recordem que en modalitat híbrida, el grup no presencial ha de seguir la docència via streaming. 

 
4t curs -  Grau en Disseny i Producció de Videojocs – Trimestre 3 

Dia Sessió Modalitat Assistència dels estudiants 

Dimarts Teoria  Presencial Tot el grup 

Dimecres Teoria Virtual Tot el grup 

Dijous Teoria Presencial Tot el grup 

 
L’optativa de bases de dades es planifica, per la part de teoria, dilluns i dimecres en modalitat híbrida. I per la 
part de pràctiques, en modalitat presencial. 


