Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Bromatologia 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 23
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? Sí
-Descripció dels canvis (si s'escau):
En las sesiones de análisis sensorial se adptaron 3 sesiones presenciales a no presenciales y se
sustituyeron por un trabajo

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe teòrico-pràctica

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Tutoria

Tutoria online

Seminari

Classe expositiva participativa sincrónica

Observacions (si s'escauen):
Durant les sessions teòric-pràctiques es treballava a l'aula el contingut de les presentacions
(powerpoint) mitjançant lectures cooperatives, anàlisi de textos, anàlisi de gràfics entre altres
sense ser en cap cas exercicis obligatoris sinó de treball complementari a l'aula i no avaluables.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Resposta curta

Descripció (si s'escau): Las preguntas de respuesta corta, se han modificado para ser también
tipo test

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació?
Descripció (si s'escau): Igual a la primera convocatoria

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Fisiologia de la nutrició
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 26
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Pràctiques de laboratori

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica

Observacions (si s'escauen):
Les pràctiques de mesura de la glucèmia no s'han pogut a terme, per aquest motiu es facilitatarà
als estudiants resultats de de mesures de glucèmia per tal que puguin fer la discussió dels
obtinguts.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen final pràctic

15

Treball individual

20

Treball individual

15

Treball grupal

10

Examen final teòric

70

Treball individual

10

Examen final teòric

60

Observacions (si s'escauen):
L'examen final pràctic i individual de grups reduïts es canviarà per un treball individual i un
treball en grup. El treball de l'informe final de pràctiques es redueix a una discussió de
resultats.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Resposta desenvolupament Examen escrit - Tipus test

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Anatomofisiologia 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 26
Tutorització especial: A demanda via google meet i email

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:
Tots els continguts previstos s'han impartit online.

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica

Classe teòrico-pràctica

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)
Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen parcial teòric

Examen parcial teòric
Examen final teòric

70

Examen final teòric

70

Examen final pràctic

30

Examen final pràctic

30

Observacions (si s'escauen):
L'examen parcia teòric val un 35% del total de la nota teòrica

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Resposta curta

Descripció (si s'escau): L'examen final teòric constarà de 65 preguntes tipus test amb 3 opcions
de resposta. L'examen final de GR constarà de 43 preguntes d'identificació d'estructures.
Ambdòs online.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Antropologia
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 19
Tutorització especial: A demanda amb Google Meet

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Tutoria

Tutoria online

Aprenentatge cooperatiu

Treball dirigit asincrònic

Aprenentatge individual

*Altres

Observacions (si s'escauen):
La metodologia ha canviat per adaptar-se a l'àmbit On-line. Hem combinat vídeos, amb lectures de
texts, exercicis de comentaris i de text, o activitat d'opinió sobre el COVID-19 com a tasques a
SCALA.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen parcial teòric

30

Examen parcial teòric

25

Examen final teòric

30

Examen final teòric

25

Treball individual

20

Treball individual

20

Treball individual

10

Treball grupal

20

20

Treball grupal

Observacions (si s'escauen):
L'únic canvi respon a la valoració de l'examen (50% total en lloc del 60%) i el 10% restant és la
valoració del treball individual que els estudiants han fet sobre la situació generada pel COVID19.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau): El format de l'examen és molt semblant però s'accepta l'ús d'apunts.
Examen de tipus reflexió a partir dels conceptes que hem treballat a les classes i comentari de
text. No es podran copiar literalment fragments extrets de fonts impreses o virtuals; en cas
que es faci, serà considerat plagi.
Es mantindran el dia i l'hora previstos. A l'hora d'inici de l'examen, es penjarà una "tasca" a
SCALA en format Word que contindrà l'enunciat de l'examen. El/La professor/a estarà
disponible tota l'estona que duri l'examen en una sessió de Google Meet i també per email per
respondre preguntes sobre l'examen. En acabar-se l'hora d'examen, els alumnes hauran de
penjar la "tasca" a SCALA.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis?
Descripció (si s'escau): L'examen parcial era el dia 1 d'abril i es va passar al 28 d'abril

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Sociologia
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 15
Tutorització especial: a demanda

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica

Aprenentatge cooperatiu

Treball dirigit asincrònic

Observacions (si s'escauen):
Les modificacions principals s'han fet en les activitats d'ensenyament aprenentatge dels grups
reduïts. Treballant sobre lectures relacionades amb els continuts de l'assignatura, s'ha substituït les
sessions de discussió per treballs de reflexió individuals i tests escrits

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Tipus test

Descripció (si s'escau): no hi ha hagut canvi en la tipologia d'examen final

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): Inicialment, s'havien ajornat dues sessions de GR esperant poder-los
realitzar presencialment abans de finalitzar el curs. Davant la notificació de manteniment de
docència online, es van reagendar amb el nou format

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): Com s'ha descrit més a munt, les principals modificacions s'han fet en
les activitats d'ensenyament aprenentatge dels grups reduïts. Treballant sobre lectures
relacionades amb els continuts de l'assignatura (tal com estava previst), s'han substituït les
sessions de discussió per treballs de reflexió individuals i tests escrits. El seguiment de treballs
s'ha realitzat mitjançant correu electrònic.

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Seminari interdisciplinari
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 9
Tutorització especial: A demanda via Google Meet

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:
Tots els continguts previstos s'imparteixen online.

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Aprenentatge cooperatiu

Treball dirigit asincrònic

Aprenentatge individual

*Altres

Tutoria

Tutoria online

Observacions (si s'escauen):
*Els estudiants han de realitzar aprenentatge individual per tal de poder aprofundir en les diferents
temàtiques plantejades i ser capaços, posteriorment, mitjançant el treball dirigit, la interacció entre
els membres del grup i la participació activa, assolir els resultats d'aprenentatge esperats

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Treball individual

10

Treball individual

10

Treball grupal

10

Treball grupal

10

Presentacio oral

10

Presentacio oral

10

Autoavaluació/Coavaluació

30

Autoavaluació/Coavaluació

30

Assistència/participació

40

Assistència/participació

40

Observacions (si s'escauen):
L'avaluació és continuada. La nota final del Seminari dependrà de l'avaluació dels treballs i de
l'auto i co-avaluació que es durà a terme al llarg del curs, d'acord amb la següent ponderació:

Prova final individual - 30%
Co-evaluación - 30% (Autoavaluació/Avaluació per part del grup/Professor)
Avaluació continuada del professor - 40%
El sistema d'avaluació és fa Online

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? No
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? Sí
Descripció (si s'escau): Examen online

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau): S'han seguit les dates previstes a cada Bloc de la guia.

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): Donada la situació, els estudiants estan sol·licitant més
acompanyament i tutories personalitzades que se'ls hi proporcionen a titol individual, i a
demanda, mitjançant les eines que ho permeten fer online.

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Tecnologia culinària
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 26
Tutorització especial: A demanda via Google Meet.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:
Tots els continguts previstos s'imparteixen online.

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Pràctiques de laboratori

Treball dirigit asincrònic

Classe teòrico-pràctica

Treball dirigit asincrònic

Observacions (si s'escauen):
S'hi han substituït una part de les pràctiques del laboratori de cuina per un treball pràctic

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen final teòric

60

Examen final teòric

60

Examen parcial pràctic

20

Treball individual

20

Treball grupal

20

Treball grupal

20

Observacions (si s'escauen):
El contingut teòric es podia superar mitjançant un examen final teòric, o per la realització de
tres qüestionaris tipus test de forma presencial a classe. Aquesta última forma d'avaluació no
s'ha pogut realitzar perquè no hi havia garanties d'imparcialitat amb els resultats.

L'avaluació de la part pràctica de laboratori de cuina s'ha substituït per un treball pràctic
individual que realitzen els estudiants a casa.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Tipus test

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): Es mantenen els criteris que consten la Guia docent inicial.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): S'ha ampliat el termini de temps en l'entrega del treball de pràctiques

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Estadística
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 23
Tutorització especial: A demanda via Google Meet

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Classe teòrico-pràctica

Classe expositiva participativa sincrónica

Aprenentatge cooperatiu

Tutoria online

Tutoria

Tutoria online

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Resposta desenvolupamentExamen escrit - Tipus test Examen escrit - Resposta curta

Descripció (si s'escau): L'examen inicial previst com un examen amb preguntes de
desenvolupament, s'ha canviat per un examen tipus test i de resposta curta que s'haurà de
resoldre mitjançant el software estadístic utilitzat a classe com a eina de càlcul estadístic

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? Sí
Descripció (si s'escau): Si, els mateixos canvis en la tipologia d'examen que els previstos per a
la primera avaluació.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): L'adaptació ha permés fer un millor seguiment per part del professor de
l'ús del software estadístic per tal de resoldre els problemes plantejats a classe.

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Seguretat i higiene alimentàries
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 17
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica

Aprenentatge individual

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Aprenentatge cooperatiu

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen parcial teòric

20

Examen parcial teòric

0

Examen final teòric

40

Examen final teòric

40

Treball grupal

20

Treball grupal

25

Treball individual

0

Treball individual

20

Assistència/participació

20

Assistència/participació

15

Observacions (si s'escauen):
Segons el DOA, hi ha un "Exercici parcial no alliberador que contribuirà en cas d´una
qualificació superior a 5 amb un 20% de la qualificació final de l´assignatura". S´ha eliminat
l´examen parcial teòric i s´ha fet una prova online no avaluativa per tal que els estudiants
puguin practicar aquesta modalitat d´examen. Per altra banda, es proposa rebaixar la
participació/assistència un 5% per no penalitzar aquells alumnes que, degut a la situació
actual, no poden tenir una participació/assistència òptima des del confinament. També s´ha
incrementat la part de treball grupal (5%) i s´ha afegit un treball individual. Es manté que per
tal d´aplicar aquests percentatges de ponderació s´ha d´haver superat l´examen i els treballs
amb un mínim de 5 punts sobre 10.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau): L´examen final es manté amb una part tipus test i una part de
preguntes de resposta curta però s´ha modificat el ratio per tal de reduir el ratio de test a
preguntes curtes

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): S´ha observat una alta participació de l´alumnat a les sessions online
amb una mitja d´assistència 85-95%

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Dietètica 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 25
Tutorització especial: a demanda per google meet. A part de la tutoria individualitzada de cada
professor de seminari-taller de dietètica 2 amb cadascun dels estudiants del seu grup.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? No
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica

Aprenentatge cooperatiu

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Aprenentatge individual

Treball dirigit asincrònic

Tutoria

Tutoria online

Observacions (si s'escauen):
És una assignatura que consta de dues parts, un 50% es desenvolupa mitjançant classes expositives
participatives i l'altre 50% en sesions tipus seminaris-tallers en format de grups reduits d'uns 10
estudiants amb un professor-tutor. En els tallers es plantejan situacions i casos a partir dels quals
els estudiants realitzen treballs (grupals i individuals), que són exposats oralment i que es debaten i
comenten a classe.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No

Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen final teòric

50

Examen final teòric

50

Examen final pràctic

20

Examen final pràctic

20

Examen parcial pràctic

20

Examen parcial pràctic

20

Assistència/participació

10

Assistència/participació

10

Observacions (si s'escauen):
En els seminaris-tallers de dietètica 2 es realitzen treballs dirigits que puntuen com a nota
parcial, també s'avalua la participació i la comunicació oral i escrita. Això permet anar fent
avaluació continuada de l'assignatura i valorar si s'estant assolint els resultats d'aprenentatge
previstos.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Tipus test
Examen escrit - Resposta curta

Examen escrit - Resposta desenvolupament

Descripció (si s'escau): l'examen de la part teòrica de dietètica 2 serà tot test, amb un total de
40 preguntes amb 3 opcions de resposta (50% nota final de l'assignatura)
L'examen de tallers de dietètica 2 serà la resolució d'un cas, den base als temes treballats en
aquesta part de l'assignatura (20% nota final de l'assignatura).

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): Es realitzarà un únic examen que constarà d'una part tipus test amb 25
preguntes amb 3 opcions de resposta i una part de resolució d'un cas corresponent a la part
dels tallers de dietètica 2.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): L'assistència està sent molt elevada, més del 90% a les classes
expositives sincróniques i del 100% a les sessions de seminari-taller amb acompanyament
personalitzat mitjançant tutories online si l'estudiant ho demanda.

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Fisiopatologia
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 32
Tutorització especial: s'ha ofert possibilitat en aquells alumnes que els coincidia l'horari , que s'ha
adaptar durant un periode, amb altres assignatures

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? Sí
-Descripció dels canvis (si s'escau):
Els Grups reduïts s'han modificat per impossibilitat de fer activitats més pràctiques.La resta del
contingut s'ha fet en classes online, amb alguna activitat pràctica ( resolució de casos),
powerpoints gravats x complementar classes, powerpoints amb explicació o a peu de diapo i
continguts digitals.
El treball en grup es va cancel·lar, ja que molts alumnes van manifestar problemes a l'hora de
reunir-se per a fer-ho.

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:
Tots els continguts previstos s'imparteixen online

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Classe teòrico-pràctica

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Treball grupal

10

0

Examen final teòric

70

70

Examen final pràctic

20

30

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? No
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): discussió de casos clínics i preguntes curtes

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): s'han adaptat algunes classes en funció de la meva disponibilitat.

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

%

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Dietoteràpia 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 17
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.

• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Classe teòrico-pràctica

Classe expositiva participativa sincrónica

Observacions (si s'escauen):
El mètode s'ha realitzat de dues maneres: una part del professorat havien preparat prèviament
videos de las classes i els alumnes les visualitzaven i posteriorment es resolien els dubtes. Per altra
banda s'ha fet classes en directe i durant el seu desenvolupament els alumnes mitjançant el xat o
en veu preguntaven allò que no acaben de comprendre.
Les classes pràctiques (grups reduïts) es feia una breu explicació amb power i després se'ls anava
fent preguntes directes per afavorir la participació de tots.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen parcial pràctic

15

Examen parcial pràctic

15

Treball grupal

15

Treball grupal

15

Observacions (si s'escauen):
L'examen pràctic era un cas totalment redactat en canvi ara, serà un cas en que haurà una part
de preguntes amb respostes múltiples (test) i una part de pregunta curta perquè ells la puguin
redactar/ desenvolupar.

En aquesta assignatura hi ha un treball transversal grupal i aquest l'han de defensa. El que ha
canviat es que la defensa doncs es farà on-line.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Preparacions alimentàries en
dietoteràpia
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 20
Tutorització especial: A demanda via Google Meet. Per a la resolució de dubtes s'ha obert un
debat al fórum i es farà una sessió més de la que estava prevista durant l'última setmana de curs, a
través de la plataforma Google Meet.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.

• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:
Tots els continguts previstos s'imparteixen on-line.

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Pràctiques de laboratori

Treball dirigit asincrònic

Tutoria

Tutoria online

Observacions (si s'escauen):
Sessions pràctiques: s' han substituït una part de les pràctiques del laboratori de cuina per un
treball pràctic de cuina.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen final pràctic

25

Treball individual

25

Treball grupal

15

Treball grupal

15

Examen final teòric

60

Examen final teòric

60

Observacions (si s'escauen):
L'avaluació de la part pràctica de laboratori de cuina s'ha substituït per un treball pràctic
individual que realitzen els estudiants a casa.

L'examen final teòric de la 1a convocatòria (60%) es dividia en dos, primer un cas clínic i
després preguntes tipus test i preguntes curtes de desenvolupament

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Resposta desenvolupament Examen escrit - Tipus test

Descripció (si s'escau): L'examen final teòric de l'assignatura corresponent a la 1a
convocatòria, es dividia en dos parts: Resolució d'un cas clínic i després la realització d'un
examen tipus test amb 2-3 preguntes curtes de desenvolupament. Com no hi ha garanties
d'imparcialitat en els resultats de la primera part (cas clínic), s'ha optat per fer tot l'examen
tipus test, transformant el cas clínic i preguntes curtes, en preguntes tipus test..

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): Es mantenen els criteris que consten a la Guia docent de l'assignatura.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): S'han modificat les dates de lliurament del treball individual
corresponent a les sessions de cuina. La resta s'han mantigut.

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Valoració nutricional
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 20
Tutorització especial: A demanda via Google Meet

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:
ls previstos s'imparteixen via on-line

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Aprenentatge cooperatiu

*Altres

Observacions (si s'escauen):
*Altres: Els grups reduits de 22 estudiants de 2h s'han gestionat en 2 grups més petits de 11
estudiants i 40' amb tutor i la resta treball de grup. Un cop finalitzats els 40' amb cada grup es fa
una discussió final tots junts i exposen al fòrum de l'assignatura la reflexió final.
Alguna classe teòrica s'ha decidit fer el canvi a resolució i discussió de casos clínics.
--> A través del fórum de l'Scala.
*Altres: Defensa Cas transversal: Classe expositiva

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen final teòric

70

Examen final teòric

70

Treball grupal

20

Treball grupal

20

Treball individual

10

Treball individual

10

Observacions (si s'escauen):
Es mantenen tots els % establerts a la Guia Docent inicial.

En el treball individual està inclosa l'assistència obligatòria als GR.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Resposta desenvolupament Examen escrit - Tipus test
Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Tipus test

Descripció (si s'escau): L'examen final, consta de preguntes tipus test i preguntes curtes de
desenvolupament referides a un cas clínic. L'adaptació serà mantenir les preguntes test i les
preguntes de desenvolupament corresponents al cas clínics es transformaran en preguntes
test.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): Es mantenen els criteris que consten a la Guia Docent inicial.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': English in health sciences
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 18
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? Sí
-Descripció dels canvis (si s'escau):
Un enfocament mlt més tècnic amb molts més deures i treballs.

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Treball dirigit asincrònic

Tutoria

Tutoria online

Aprenentatge cooperatiu

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen final teòric

60

Examen final teòric

40

Presentacio oral

10

Assistència/participació

Treball grupal

10

Treball individual

Assistència/participació

20

60

Observacions (si s'escauen):
Hem fet molts treballs i deures per compensar la manca de presencialitat. També s'han fet
entrevistes per skype per avaluar el nivell de conversa d'alguns estudiants que van estar menys
participatius durant les classes assistencials.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Resposta desenvolupament Examen escrit - Resposta curta

Descripció (si s'escau): L'examen consistirà en 2 tasques de lectura i una tasca d'audio.
L'examen suposarà el 40% de la nota final, i el 60 % restant s'ajudicarà a les activitats
desenvolupades durant la docència, tant a les classes presencials com a les activitats a
distància. Normalment, l'examen té més valor (60%), però hem canviat aquest criteri per tenir
en compte les activitats extres desenvolpades per tots els estudiants per compensar la manca
de presencialitat.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis?
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Pràctiques externes 1
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 5
Tutorització especial: briefing mitjançant google-meet ; debriefing via google-meet o facetime.
Seguiment i suport via e-mail i feedback quinzenal.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Pràctiques externes

*Altres

Tutoria

Tutoria online

Tutoria
Tutoria

Observacions (si s'escauen):
La tutoria es refereix, en aquest cas, a la sessió de briefing, debriefing i el seguiment que els
estudiants requereixen durant el període cancel·lat.
*Altres: Tasques setmanals individuals
-Els estudiants han realitzat un treball de pràctiques que integra el treball associat a la PE1 amb la
situació actual i com s'integra en el futur de la professió. Els tutors/es acadèmiques realitzen
feedback setmanal o quinzenal en base a les activitats entregades via campus virtual, a més de
seguiment i suport als estudiants.

-En els casos que no hagin pogut cursar una part o la totalitat de les PE1, l'entrega del treball i el
seguiment del tutor acadèmic equivaldrà a la nota final de les PE1. En aquells casos que els/les
estudiants vulguin realitzar pràctiques de forma presencial, i la situació ho permeti, s'explorarà la
possibilidad en el curs acadèmic 2020-2021.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Seguiment Pràcticum (clínic)

50

Treball individual

70

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

20

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

25

Treball individual

25

Assistència/participació

5

Assistència/participació

5

Observacions (si s'escauen):
El 5% de la nota, d'assistència i participació, correspon a les simulacions clíniques que s'han
realitzat en el curs acadèmic.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? No
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): La segona convocatòria d'aquesta pràctica de moment no presenta cap
modificació i està programada durant els mesos de juny, juliol i agost per els estudiants que
tenen adjudicades les pràctiques en aquest període i a l'espera de confirmació de la seva
viabilitat per part dels centres assistencials, sempre i quan la situació sanitària ho permeti.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): amb la realització de les tasques online les pràctiques es donaran per
realitzades les pràctiques, els/les estudiants vulguin realitzar pràctiques de forma presencial, i
la situació ho permeti, s'explorarà la possibilidad de realitzar-les en el curs acadèmic 20202021.

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): els canvis programats consideren i consideraran (en el cas de
modificacions) els plantejaments consensuats per les conferències de degans per arribar a
solucions comuns.

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Nutrició comunitària
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 15
Tutorització especial: A demanda al grup general. Sí hem fet tutories regulars amb les estudiants
que estaven d'Erasmus i s'han hagut d'incorporar a les classes a la FCSB

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? No
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica

Classe teòrico-pràctica

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Classe teòrico-pràctica

Treball dirigit asincrònic

Classe expositiva participativa

Treball dirigit asincrònic

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Tipus test

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): Les modificacions realitades en el context de l'assignatura de Nutrició
Comunitària han tingut a veure amb les metodologies docents utilitzades. En el context de les
classes de gran grup, s'han incorporat activitats asincròniques com ara lectura de textos o
exercicis breus, amb l'objectius d'alleujerir el temps de pantalla, especialment en les sessions
de dues hores. Pel que fa als grups reduïts, s'ha facilitat amb anterioritat el material de treball i
s'han programat tutories sincròniques de 10-15min per petits grups. El seguiment de treballs
s'ha realitzat mitjançant correu electrònic.

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Nutrition and immunity
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): -0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 14
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació?
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica

Classe teòrico-pràctica

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

%

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Nutrition and physical activity
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 9
Tutorització especial: no n'hem fet de moment

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:
Cap.

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):
Hi ha hagut canvis en la metodologia, però no en els continguts per se. Les sessions presencials
s'han substituït per sessions amb google meet on la classe s'ha connectat. S'ha complementat
l'activitat online amb lectures d'articles científics específics. S'ha realitzat una sessió de dubtes i
clarificacions per a la resolució d'un dels treballs (cas pràctic). La docència d'aquesta assignatura
s'ha acabat el dia 21 d'Abril com previst, però s'ha plantejat la possibilitat de fer sessions de dubtes
i repàs durant el mes de maig per a resoldre dubtes a donar suport als alumnes en la resolució del
treball final i preparació de l'examen.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen final teòric

Examen final teòric

Observacions (si s'escauen):
L'examen final es continua fent en la data prevista però es farà en format online.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Tipus test

Descripció (si s'escau): Abans era presencial, en la nova situació serà online.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? Sí
Descripció (si s'escau): Abans era presencial, en la nova situació serà online.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): Es va cancelar la classe del dia 16 de març (1h) per adaptar la docència
presencial a docència online. De totes formes, s'ha pogut mantenir el temari.

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):
S'ha pogut adaptar l'assignatura online sense massa problemes i sense cap incidència rellevant

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Microbioma, probiòtics i
prebiòtics
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí): 0
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 9
Tutorització especial: A demanda via Google Meet.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Classe teòrico-pràctica

Treball dirigit sincrònic (chat simultani)

Aprenentatge cooperatiu

*Altres

Observacions (si s'escauen):
*Altres: la preparació del treball en grups i la seva defensa s'ha dut a terme mitjançant dues
sessions virtuals (una sincrònica en petits grups i una sincrònica amb la participació de tota la
classe).

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen final teòric

75

Examen final teòric

75

Treball grupal

20

Treball grupal

25

Assistència/participació

5

Assistència/participació

0

Observacions (si s'escauen):
Degut a la impossibilitat de fer un seguiment precís de l'assistència i la participació de tots els
estudiants a les sessions, s'ha decidit incorporar el 5% de l'assistència i participació a classe
dins del pes de la nota del treball grupal.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau): No s'ha canviat la tipologia d'examen final. L'examen final constarà de
preguntes tipus test (amb 3 opcions i una sola resposta correcta) i preguntes de resposta
curta.

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): Es mantenen els criteris que consten a la Guia docent inicial.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Nutrigenètica i nutrigenòmica
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 9
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Powerpoint narrat sincrònic (xat simultani)

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Examen escrit - Tipus test

Examen escrit - Tipus test

Descripció (si s'escau): Examen on-line, mateix nombre de preguntes i opcions previst

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau):

%

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Tecnologia dels aliments i
legislació alimentària
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 9
Tutorització especial:

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

Classe expositiva participativa sincrónica

Observacions (si s'escauen):

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Examen final teòric

70

Examen final teòric

70

Treball individual

10

Treball individual

10

Treball grupal

20

Treball grupal

20

Observacions (si s'escauen):
Es manté que per tal d´aplicar aquests percentatges de ponderació s´ha d´haver superat
l´examen i els treballs amb un mínim de 5 punts sobre 10.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? Sí
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau): No es fan canvis a la tipologia de l´examen

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? Sí
Descripció (si s'escau): S´ha afegit una sessió de dues hores per recuperar una classe i s´ha
endarrerit el lliurament del treball escrit i la presentació oral del treball en grup per tal que els
estudiants tinguin una setmana més per treballar en grup durant el confinament

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): Els estudiants han comentat que les activitats en grup online
requereixen més temps que quan son presencials

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Pràctiques externes 2
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 5
Tutorització especial: Briefing google meet; debriefing via google-meet o facetime. Seguiment i
suport via e-mail i feedback setmanal/ quinzenal de les tasques setmanals associades.

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Tutoria

Tutoria online

Tutoria

*Altres

Tutoria

Observacions (si s'escauen):
La tutoria es refereix, en aquest cas, a la sessió de briefing, debriefing i el seguiment que els
estudiants requereixein durant el període cancel·lat. El treball de pràctiques serà dirigit pels
tutors/es acadèmiques durant aquest període.
*Altres: Tasques setmanals individuals
-Els estudiants han realitzat un treball de pràctiques que integra el treball associat a la PE2 amb la
situació actual i com s'integra en el futur de la professió. Els tutors/es acadèmiques realitzen
feedback setmanal o quinzenal en base a les activitats entregades via campus virtual, a més de
seguiment i suport als estudiants.

-En els casos que no hagin pogut cursar una part o la totalitat de les PE2, l'entrega del treball i el
seguiment del tutor acadèmic equivaldrà a la nota final de les PE2. En aquells casos que els/les
estudiants vulguin realitzar pràctiques de forma presencial, i la situació ho permeti, s'explorarà la
possibilidad.

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? Sí
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:
Inicial

%

Adaptació període COVID-19

%

Seguiment Pràcticum (clínic)

50

Treball individual

70

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

20

Seguiment Pràcticum (acadèmic)

25

Treball individual

25

Assistència/participació

5

Assistència/participació

5

Observacions (si s'escauen):
El 5% de la nota, d'assistència i participació, correspont a les simulacions clíniques d'alta
fidelitat que s'han realitzat en el curs acadèmic.

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final? No
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau): La segona convocatòria d'aquesta pràctica de moment no presenta cap
modificació i està programada durant els mesos de juny, juliol i agost pels estudiants que ja
tenien adjudicades les pràctiques en segona convocatòria i a l'espera de confirmació de la seva
viabilitat per part dels centres assistencials, sempre i quan la situació sanitària ho permeti.

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): els canvis programats consideren i consideraran (en el cas de
modificacions) els plantejaments consensuats per les conferències.

Adaptació de la Guia docent a la docència/avaluació no
presencial. Segon semestre 2019/20
Enllaç a la Guia docent de/d': Treball fi de grau
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn matí):
Nombre de sessions previstes des del 16/03/2020 (torn tarda): 1
Tutorització especial: A demanda via Google Meet

Modificacions
• Competències i Resultats d'aprenentatge: no hi ha hagut modificació.
• Continguts: hi ha hagut modificació? No
-Descripció dels canvis (si s'escau):

- Continguts no adaptats, que seran impartits a la Facultat tan bon punt sigui possible:

• Metodologies ensenyament-aprenentatge: hi ha hagut modificació? Sí
Inicial

Adaptació període COVID-19

Classe expositiva participativa

*Altres

Tutoria

Tutoria online

Observacions (si s'escauen):
*Power point narrat (asincrònic) referent a la sessió número 7 de preparació del TFG: "Com
presentar un TFG

• Sistemes d'avaluació: hi ha hagut modificació? No
Els sistemes d'avaluació adaptats són els següents:

Inicial

%

Adaptació període COVID-19

Observacions (si s'escauen):

- Explicació del tipus d'examen final (si s'escau): hi ha examen final?
Si ha canviat la tipologia d'examen final, s'especifica a la següent taula:
Tipologia inicial

Canviat per...

Descripció (si s'escau):

- Canvis en la 2ª convocatòria: hi ha hagut modificació? No
Descripció (si s'escau):

• Canvis en la temporalització o calendari de les activitats previstes (inclou
l’avaluació): hi ha hagut canvis? No
Descripció (si s'escau):

• Altres observacions o informacions rellevants, entorn l’adaptació produïda:
Descripció (si s'escau): S'ha mantingut tots els aspectes per aconseguir que el seguiment,la
defensa i lapresentació del TFG siguin de la mateixa manera que en una situació de no
excepcionalitat amb l'afegit que tot es durà a terme de manera on-line sincrónica

%

