
mireia utzet

Una de les classes teòriques l'hem dedicat a fer el treball en grup. La resta ha seguit igual que el previst 
a l'inici de curs.

Per a les classes teòriques he fet videos explicatius del power point, així com un word resumint la 
informació més rellevant. Durant les dues hores de classe jo estava conectada i si teníen dubtes amb 
els vídeos em podien consultar. A més al final de cada presentació teníen uns exercicis per practicar. 
Les classes de seminari (pràcqtiues) les hem fet de manera presencial tots conectats a una reunió de 
google meet.

PRL- Addenda a la guia docent per la
plani�cació i l'avaluació de les assignatures no
presencials durant la situació de con�nament
Amb aquest formulari pretenem facilitar als coordinadors la recollida de canvis portats a terme a les 
assignatures per la docència virtual a l'EPSEB. És fonamental adaptar les guies docents a 
l’ensenyament no presencial, elaborant les corresponents addendes.

Assignatura *

Epidemiología Laboral (240814)

Responsable de l'assignatura *

Adaptació dels continguts a la docencia no presencial *
Descriviu breument els canvis realitzats en els continguts de l'assignatura. Si no ha estat necessari fer canvis
rellevants indiqueu: "sense canvis".

Adaptació de la metodologia a la docencia no presencial *
Descriviu breument els nous elements incorporats a la metodologia docent durant el confinament.



L'examen l'he convertit en un seminari pràctic. D'aquesta manera, la nota s'obté a partir de la 
presentació en grup d'un treball i dels cinc seminaris que hauran realizat durant el curs.

Aquest formulari s'ha creat dins del domini Upc.edu.

Sistema d'avaluació *
Indiqueu el sistema d'avaluació que s'utilitzarà aquest quadrimestre. En cas que no hi hagin hagut modificacions
rellevants respecte el que apareix a la guia docent, indiqueu: "sense canvis"

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


José María Ramada Rodilla

No ha estat necessarifer canvis rellevants. Les classes teóriques s'han impartit totes ja sigui 
presencialment o a través del Google Meet. Els treballs grupals no s'han presentat en calse, però s'han 
enviat al professor/a, s'han corregit donant feed back als alumnes i penjant-los tots ells a l'Atenea 
perque estiguin disponbile (una vegada corregits) per tots els i les alimes.

PRL- Addenda a la guia docent per la
plani�cació i l'avaluació de les assignatures no
presencials durant la situació de con�nament
Amb aquest formulari pretenem facilitar als coordinadors la recollida de canvis portats a terme a les 
assignatures per la docència virtual a l'EPSEB. És fonamental adaptar les guies docents a 
l’ensenyament no presencial, elaborant les corresponents addendes.

Assignatura *

Vigilancia de la Salud (240815)

Responsable de l'assignatura *

Adaptació dels continguts a la docencia no presencial *
Descriviu breument els canvis realitzats en els continguts de l'assignatura. Si no ha estat necessari fer canvis
rellevants indiqueu: "sense canvis".



A més de les clases presencials que es varen impartir fins al dia 13/03/2020, s'han penjat clases 
gravades en Atenea per explicar conceptes teórics relatius als casos pràctics, s'han preparat casos 
pràctics que han estat corregita i comentats pel profesor a cada grup i s'han penjat una vegada 
corregits a l'Atenea. La materia del temari que restava per explicar s'esta explicant a través de la 
plataforma Google Meet a tots els alumnes al que s'ha concocat prèviament en horari de clase. S'han 
penjar a l'Atenea totes les cleses teóriques impatides pels professors i adicionalment materials 
complementaris de consulta. 

No han hagut canvis: 
5% Asistencia a les sessions convocades (asistitint al 80% es dona aquesta puntuació) 
15% Resposta a l'activitat d'un seminari grupal que es va debatir en clase. 
25% Treball grupal nº1. 
25% Treball grupal nº2. 
30% Examen final amb preguntes de resposta múltiple.

Aquest formulari s'ha creat dins del domini Upc.edu.

Adaptació de la metodologia a la docencia no presencial *
Descriviu breument els nous elements incorporats a la metodologia docent durant el confinament.

Sistema d'avaluació *
Indiqueu el sistema d'avaluació que s'utilitzarà aquest quadrimestre. En cas que no hi hagin hagut modificacions
rellevants respecte el que apareix a la guia docent, indiqueu: "sense canvis"

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Pedro Rodriguez Mondelo

Utilización sistemática mediante Zoom de las clases presenciales, se siguen haciendo en el mismo 
estilo: Presentación del profesor y de tres alumnos escogidos al azar, que han traído preparado el Tema 
del día. Las discusiones se realizan en grupo sobre vídeos que recogen la temática propuesta y sirven 
de entrenamiento a la metodología presentada en clase. Los alumnos deben traerla preparada ya que el 
profesor elige al azar a tres de ellos para defenderla públicamente. Ademas se han programado 
pequeños temas de debate, que se deben enviar por la pasarela y que hacen referencia al impacto del 
covid19 en los puestos de trabajo

PRL- Addenda a la guia docent per la
plani�cació i l'avaluació de les assignatures no
presencials durant la situació de con�nament
Amb aquest formulari pretenem facilitar als coordinadors la recollida de canvis portats a terme a les 
assignatures per la docència virtual a l'EPSEB. És fonamental adaptar les guies docents a 
l’ensenyament no presencial, elaborant les corresponents addendes.

Assignatura *

Ergonomía Laboral II (240816)

Responsable de l'assignatura *

Adaptació dels continguts a la docencia no presencial *
Descriviu breument els canvis realitzats en els continguts de l'assignatura. Si no ha estat necessari fer canvis
rellevants indiqueu: "sense canvis".



Sobretodo el uso extensivo de Zoom, por la facilidad de uso, todos los alumnos la han aceptado muy 
bien, y su satisfacción parece total. Fácil uso y prestaciones necesarias y suficientes. La interacción con 
los alumnos es, por lo menos, igual a la de las clases presenciales, solo se pierde algún pequeño acto 
de trabajo en pequeños grupos, que aún no he sido capaz de reorganizar con este medio técnico

Se mantienen las evaluaciones continuas de los ejercicios entregados, una media de tres por sesión y 
alumno.  Para el final la idea es realizar una defensa individual de un tema específico por alumno. El 
proceso no altera el procedimiento y me parece adecuado a los objetivos de aprendizaje propuesto al 
principio de curso. Por mi parte considero que el impacto es mínimo en los resultados del curso

Aquest formulari s'ha creat dins del domini Upc.edu.

Adaptació de la metodologia a la docencia no presencial *
Descriviu breument els nous elements incorporats a la metodologia docent durant el confinament.

Sistema d'avaluació *
Indiqueu el sistema d'avaluació que s'utilitzarà aquest quadrimestre. En cas que no hi hagin hagut modificacions
rellevants respecte el que apareix a la guia docent, indiqueu: "sense canvis"

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Ines Dalmau Pons

Sense canvis

Sessions de guia de continguts i dubtes a través de meet.

PRL- Addenda a la guia docent per la
plani�cació i l'avaluació de les assignatures no
presencials durant la situació de con�nament
Amb aquest formulari pretenem facilitar als coordinadors la recollida de canvis portats a terme a les 
assignatures per la docència virtual a l'EPSEB. És fonamental adaptar les guies docents a 
l’ensenyament no presencial, elaborant les corresponents addendes.

Assignatura *

Psicosociología Laboral II (240817)

Responsable de l'assignatura *

Adaptació dels continguts a la docencia no presencial *
Descriviu breument els canvis realitzats en els continguts de l'assignatura. Si no ha estat necessari fer canvis
rellevants indiqueu: "sense canvis".

Adaptació de la metodologia a la docencia no presencial *
Descriviu breument els nous elements incorporats a la metodologia docent durant el confinament.



En aquest quadrimestre s'han incorporat 4 activitats a lliurar, cadascuna amb el 10% del pes de 
l'assignatura. No es realitza examen presencial (suposava el 30% de l'assignatura) i el treball en 
profunditat suposa el 30% (abans suposava el 40 % de l'assignatura). 

Aquest formulari s'ha creat dins del domini Upc.edu.

Sistema d'avaluació *
Indiqueu el sistema d'avaluació que s'utilitzarà aquest quadrimestre. En cas que no hi hagin hagut modificacions
rellevants respecte el que apareix a la guia docent, indiqueu: "sense canvis"

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Alberto Javier Rojas Royo

No ha sido necesaria la adaptación de contenidos, hasta el momento. Se ha impartido todo el temario 
previsto, excepto Ambiente Térmico. No obstante, los/as estudiantes tendrán a su disposición en 
ATENEA tanto la parte teórica como casos resueltos.   

PRL- Addenda a la guia docent per la
plani�cació i l'avaluació de les assignatures no
presencials durant la situació de con�nament
Amb aquest formulari pretenem facilitar als coordinadors la recollida de canvis portats a terme a les 
assignatures per la docència virtual a l'EPSEB. És fonamental adaptar les guies docents a 
l’ensenyament no presencial, elaborant les corresponents addendes.

Assignatura *

Higiene Industrial II (240818)

Responsable de l'assignatura *

Adaptació dels continguts a la docencia no presencial *
Descriviu breument els canvis realitzats en els continguts de l'assignatura. Si no ha estat necessari fer canvis
rellevants indiqueu: "sense canvis".



En referencia a la impartición de las clases se ha realizado vía telemática. Cada clase ha sido grabada y 
posteriormente se ha enviado a los/as estudiantes. También se ha establecido un sistema de tutorías 
telemáticas en sustitución de las presenciales, individuales y/o grupales. En relación al sistema de 
comunicación con los/las alumnos/as, se ha realizado por vía mensajes a través de ATENEA y al mismo 
tiempo vía email, tanto a las direcciones de estudiante UPC como a sus direcciones personales. En 
referencia a los dos parciales en que se desglosa la asignatura, se realizarán por vía telemática.  

En el presente caso se ha mantenido el sistema de evaluación, resolución de tres casos prácticos, cada 
caso tiene un peso de 20% de la nota, con un total de 60% de la nota y dos exámenes parciales, cada 
uno de ellos tiene un peso de 20% de la nota, con un total del 40% de la nota. En el presente caso, hasta 
el momento, no hay previsión de cambios.  

Aquest formulari s'ha creat dins del domini Upc.edu.

Adaptació de la metodologia a la docencia no presencial *
Descriviu breument els nous elements incorporats a la metodologia docent durant el confinament.

Sistema d'avaluació *
Indiqueu el sistema d'avaluació que s'utilitzarà aquest quadrimestre. En cas que no hi hagin hagut modificacions
rellevants respecte el que apareix a la guia docent, indiqueu: "sense canvis"

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Miguel Alcalde

Sense canvis.

Per facilitar als alumnes el seguiment del curs tot el possible, s'han incorporat les classes virtuals amb 
l'aplicació meet de google. A més a més, s'ha incrementat l'ús d'Atenea i el correu electrònic per tal de 
facilitar a l'alumnat la documentació amb continguts, exercicis que han de lliurar i els dubtes de la 
matèria. 

PRL- Addenda a la guia docent per la
plani�cació i l'avaluació de les assignatures no
presencials durant la situació de con�nament
Amb aquest formulari pretenem facilitar als coordinadors la recollida de canvis portats a terme a les 
assignatures per la docència virtual a l'EPSEB. És fonamental adaptar les guies docents a 
l’ensenyament no presencial, elaborant les corresponents addendes.

Assignatura *

Seguridad en el Trabajo II (240819)

Responsable de l'assignatura *

Adaptació dels continguts a la docencia no presencial *
Descriviu breument els canvis realitzats en els continguts de l'assignatura. Si no ha estat necessari fer canvis
rellevants indiqueu: "sense canvis".

Adaptació de la metodologia a la docencia no presencial *
Descriviu breument els nous elements incorporats a la metodologia docent durant el confinament.



Sense canvis, excepte que no hi ha prova presencial (es substitueix per exercici o treball a lliurar 
mitjançant Atenea). Per tant, el total de la nota dependrà de la realització i lliurament dels diversos 
exercicis o treballs de la matèria impartida. 
Es mantenen els tres blocs previstos inicialment: 
1. Llocs de treball, espais confinats i equips de treball. 
2. Risc químic, risc d'incendi i explosió, accidents greus i plans d'autoprotecció. 
3. Coordinació d'activitats i obres de construcció, risc elèctric i tècniques d'identificació i control de risc 
de seguretat. 
Els exercicis realitzats a cada bloc suposarán un terç de l'avaluació.

Aquest formulari s'ha creat dins del domini Upc.edu.

Sistema d'avaluació *

Indiqueu el sistema d'avaluació que s'utilitzarà aquest quadrimestre. En cas que no hi hagin hagut modificacions
rellevants respecte el que apareix a la guia docent, indiqueu: "sense canvis"

 Formularis

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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