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1. Calendari de docència híbrida i planificació setmanal  
 
Setmana del 9 al 15 de novembre:  Dilluns, dimecres i divendres (online) // Dimarts i dijous (presencial) 
Setmana del 16 al 22 de novembre:  Dilluns, dimecres i divendres (presencial) // Dimarts i dijous (online) 
Setmana del 23 al 29 de novembre:  Dilluns, dimecres i divendres (online) // Dimarts i dijous (presencial) 
 

 

 
 
2. Protocol de docència online 
 
— Metodologia, horaris i assistència 
La docència online té el mateix horari que les classes presencials i és d’assistència obligatòria. Cal 
connectar-se a les Aules Virtuals (Moodle) i a les sessions de les diferents matèries seguint les indicacions 
del professorat de cada una d’elles. Els i les docents poden utilitzar l’aula virtual per proposar-vos 
explicacions i seguiments a través de vídeo (Meet), propostes d’exercicis i proves de nivell, individuals o en 
grup, depenent de la matèria que treballeu. Cal que seguiu atentament què us demanen i que compliu amb 
els encàrrecs com si fóssiu a classe presencial, ja que tot serà avaluable.  
 
— Contacte amb el professorat 
En cas de dubte sobre les matèries, o si no heu rebut informació de com procedir, cal que escriviu als i a les 
docents que les imparteixen. No oblideu revisar bé l’Aula Virtual abans de fer-ho. 
 
 



Matèria Docència Professor/a  Correu electrònic 
M04-Fonaments del disseny 
UF2-Disseny gràfic. Àmbits i tipol.  

Dimarts, 8:35-10:25 (A) 
Dimarts, 10:45-12:35 (B) 

Susana Requena srequena@xtec.cat 

M04 Fonaments del disseny 
UF1-Comunicació visual i disseny 

Dilluns, 10:45-12:35 Raquel Cadens rcadens@xtec.cat 

M01-Anglès tècnic 
UF1-Use of English 

Dimarts, 8:35-10:35 (B) 
Dimarts, 10:45-12:35 (A) 

Jan Brozynski info@tea-cher.eu 

M12-Autoedició 
UF2-Il·lustració, dibuix i transf. (UP1) 

Dijous, 8:35-10:35 (B) 
Dijous, 10:45-12:35 (A) 

Gal·la Termes gtermes@xtec.cat 

M12-Autoedició 
UF2-Il·lustració, dibuix i transf. (UP2) 

Dimecres, 8:35-10:25 (A) 
Dijous, 10:45-12:25 (B) 

Albert Climent contacte@albertcliment.com 
 

M12-Autoedició 
UF2-Il·lustració, dibuix i transf. (UP3) 

Dimecres, 8:35-10:25 (B) 
Dijous, 8:35-10:25 (A) 

Bernardo Marcos bernardo.easc@gmail.com 

M12-Autoedició 
UF3-Tractament d’imatge (UP1) 

Divendres, 8:35-10:35 (A) 
Divendres, 10:45-12:35 (B) 

Martí Casanellas mcasane8@xtec.cat 
 

M12-Autoedició 
UF4-Tractament de text (UP1) 

Divendres, 8:35-10:35 (B) 
Divendres, 10:45-12:35 (A) 

Anna Bascu abascu@xtec.cat 

M12-Autoedició 
UF4-Tractament de text (UP3) 

Divendres, 12:45-14:35 
* (UP finalitzada el 05/11/20)  

Gal·la Termes gtermes@xtec.cat 

M05-FOL 
UF1-Marc legal de les arts plàstiques 

Dimecres, 10:45-12:35 Pilar Recasens aurigaadvocats@gmail.com 

M08-Tipografia 
UF2-Signe tipogràfic 

Dilluns, 8:35-10:25 Susana Requena srequena@xtec.cat 

M08-Tipografia 
UF3-Aplicació tipogràfica 

Dijous, 12:45-14:35 
 

Cristina Subirats csubira5@xtec.cat 

IOC-Reforç i Seguiment Cast., Cat. i Hist. Dilluns, 12:45-12:35  
Dimarts, 12:45-12:35 

Lluís Plaza - 

Tutoria Dimecres, 12:45-13:35 Joan Miquel Porquer jporquer@xtec.cat 
 
— Resolució de problemes tècnics i d’organització:  

• En cas de problemes vinculats a Google Suite i el pack Adobe personal que no es puguin resoldre, 
cal contactar amb el coordinador d’informàtica, Guillermo Grasso (informatica@escoladart.com).  

• En cas de problemes d’accés a Moodle que no es puguin resoldre, cal contactar amb la 
coordinadora d’Aula Virtual, Gemma Vernet (gvernet1@xtec.cat) 

• En cas de qualsevol altra problemàtica, cal contactar amb el tutor de grup, Joan Miquel Porquer 
(jporquer@xtec.cat).  

 
És recomanable posar en còpia de tots els correus al tutor perquè estigui informat de les diferents 
problemàtiques que puguin sorgir.  
 
3. Bones pràctiques a les sessions de docència virtual 
 

• Com ho faríem de manera presencial, cal mantenir sempre un comportament respectuós amb el 
professorat i la resta d’alumnat durant les sessions i activitats de docència online.  

• L’accés als enllaços de Moodle i a les videoconferències de les classes és exclusiu per l’alumnat del 
centre i no s’han de compartir amb persones alienes al grup classe.  

• Es recomana disposar de micròfon i càmera web per seguir les classes que incloguin sessions de 
videoconferència. Cal utilitzar-los només quan el professorat ho indiqui. 

• Cal demanar la paraula per xat o aixecar la mà abans d’intervenir en les sessions online. 
• Abans de preguntar dubtes sobre materials de docència online, cal revisar els correus enviats pel 

professorat i les Aules Virtuals de les matèries que imparteixen per veure si ja han estat resolts.  
 
4. FAQ 
 
— Què he de fer el dia que tinc docència online? – 1. Revisar el correu electrònic el dia abans i seguir les 
indicacions del professorat de les matèries que s’imparteixen. 2. Entrar en l’Aula Virtual de les diferents 
classes i als enllaços que s’hi facilitin en l’hora indicada, i realitzar les activitats que s’hi descriguin. 3. En cas 
de dubte, contactar amb els o les docents responsables. 
 
— Com puc entregar els treballs al professorat en dies de docència online? – Cada docent pot 
determinar si les entregues es fan a través d’una tasca o activitat a Moodle o d’una carpeta compartida de 
Drive amb el vostre compte corporatiu de Google/Gmail (inicialnom.primercognom@escoladart.cat).  
 
— La docència híbrida afecta a les pràctiques a empreses? – L’activitat de Formació i Pràctiques en 
Centres de Treball no es veu afectada per les mesures de docència híbrida. Si no s’especifica el contrari, 
segueix en curs de la mateixa manera per aquelles persones que l’han iniciat. Per dubtes o qüestions cal 
escriure a la coordinadora, Susana Requena (borsadetreball@escoladart.com)  


