PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC D’ENTI-CF

U.COLLEGE OF NEW TECHNOLOGIES, S.L. (en endavant “ENTI-CF”) ha elaborat el present pla de
d’organització bàsic seguint les instruccions i recomanacions del (i) Pla d’actuació per al curs 20202021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 del Departament d’Educació
en data 3 de juliol de 2020, (ii) Instruccions per al Curs 2020-2021 dels Centres Educatius de
Catalunya de la Secretaria de Polítiques Educatives en data 30 de juny del 2020 i (iii) les aprovades
per les autoritats competents en matèria de Sanitat i Educació.
ENTI-CF al llarg del curs acadèmic 2020-2021, es reserva el dret a aplicar aquelles mesures
organitzatives necessàries per garantir la seguretat i salut de tot el seu personal i de l’alumnat, en
conformitat amb la legislació que en cada moment es trobi vigent, les directrius marcades per els
organismes competents en les matèries de Sanitat i Educació, així com amb les mesures que es
considerin convenients des de Direcció.

Mesures de protecció i organitzatives
A nivell general:
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la
facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una identificació
i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu
tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren.
Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a
l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un
docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic
grup estable.
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció
per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire
lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per
persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte proper
molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat,
una distància interpersonal mínima d’1 metre.

1

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han
de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la
distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.
Totes les activitats que es realitzin als centres educatius han de complir les mesures que marca
la Resolució SLT 1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i
organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARSCoV2.
ENTI-CF, d’acord amb el previst a la Resolució SLT 1429/2020, en termes generals per
l’organització de la docència, considerarà l’aplicació de les següents mesures en les aules,
laboratoris docents, sala d’estudis i sala de recerca i altres espais tancats:

Ø La distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general. L’aforament
ve donat per l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona. La distància no
pot ser inferior a 1 metre entre persones sense contacte habitual a espais tancats, excepte
en les pràctiques que així ho requereixin. El Pla d’Actuació pel curs 2020/2021 per a
centres educatius estableix que un grup estable (grup de persones que tenen una relació
propera i molt quotidiana) no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni
l’ús de la mascareta. En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests
grups (docents i altres professionals de suport educatiu o alumnes repetidors) o en cas
que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les
mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de
seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.
Ø Cada professor portarà un registre dels assistents potencials i s’han de complir amb les
mesures de circulació dels assistents a l’edifici.
Ø Ús de mascareta obligatòria:
o Per a tota persona que accedeixi a ENTI-CF, incloent l’alumnat.
o Als desplaçaments dins del l’edifici.
o A qualsevol espai i activitat sempre que no es pugui assegurar la distància mínima
de seguretat de 1,5 m i no es compti amb mampares de seguretat.
o S’exceptua en persones que presentin dificultats respiratòries que es pugui veure
agreujada per la utilització de la mascareta o quan pugui provocar una alteració
conductual. Aquest punt s’haurà d’acreditar correctament tal i com marca la
normativa.
Ø Els membres del PDI i del PAS han de prioritzar la videoconferència per a reunions que
hagin de comportar desplaçaments entre els campus.
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Ø Els viatges a l’estranger s’han de motivar i ser autoritzats, evitant zones de risc. Pel que fa
a la mobilitat entrant s’aplicaran els criteris que marquin les autoritats sanitàries.

Grups estables:
A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu el centre
organitzarà els grups estables d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent. El grup estable
està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Poden formar part d’aquest grup
estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la
seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un professional de suport educatiu
només pot formar part d’un únic grup estable.
El grup estable s’ha de mantenir junt en el màxim horari possible. A l’interior de l’edifici el grup
ha d’ocupar sempre el mateix espai físic (aula), i en cas que ocupi un espai diferent (tallers,
laboratoris...) cada vegada que marxa un grup es netejarà i desinfectarà l’espai. Els docents i/o
personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, cal que portin
mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els alumnes. Es reduirà al
màxim el nombre de professors de cada grup i el nombre de grups que atengui cada professor o
professional de suport educatiu i educació inclusiva.
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat,
una distància interpersonal mínima d’1 metre. La disposició del mobiliari, ja sigui en files o en
petits grups al voltant de la taula, ha de tenir en compte aquesta distància.
Entrades i sortides:
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el nombre
d’accessos i el nombre de grups estables. A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida es farà per
un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Els alumnes hauran de portar la
mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable.
•

Entrades, sortides i circulació:
o L’entrada de l’alumnat, PDI i PAS serà per recepció de forma esglaonada, en
diferents horaris per cicles formatius i graus universitaris que comunicaran els
directors acadèmics de cada estudi.
o La sortida de l’alumnat, PDI i PAS, es realitzarà per recepció de forma esglaonada
en diferents horaris, amb els recorreguts convenientment senyalitzats per cada
aula, laboratori, sala d’estudis, etc. El primer dia de classe els coordinadors de cada
estudi explicaran els recorreguts als membres del PDI i a l’alumnat. Totes les aules,

3

laboratoris, sales d’estudi, sales de tutoria, secretaria acadèmica i sala de
professors disposaran d’un plànol penjat amb el recorregut d’entrada i sortida.
o Per tal d’evitar aglomeracions i facilitar el moviment de les persones, estan
senyalitzats al terra els recorreguts i el sentit de circulació, allà on sigui possible i
convenient.
o Queda deshabilitada la sala menjador pel PAS/PDI i alumnat.
A continuació es detallen els horaris d’entrada i sortida de cada cicle, així com l’aula que els
correspon durant tot el curs 2020/2021:
•

•

•

•

CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs (1er curs):
o Entrada: 8:20
o Sortida: 14:20
CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs (2nd curs):
o Entrada: 15:00
o Sortida: 21:00
CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (1er curs):
o Entrada: 8:30
o Sortida: 14:30
CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (2nd curs):
o Entrada: 8:40
o Sortida: 13:40

En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la
distància sanitària i han de portar la mascareta fins que s’asseguin.
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Organització dels graus d’alumnes, professionals i espais:

Grups

CFGS
AJEI1
(1er)

Docents
Alumnes Estable
Nombre Nombre i
nom
21

CFGS
AJEI
(2nd)

23

CFGS
DAMVIOD2
(1er)

26

CFGS
DAMVIOD
(2nd)

27

PAE

Temporal Estable
Nombre Nombre
i suport
12
0

11

Espai

Temporal
Nombre i
suport
1
(Secretaria
acadèmica)

0

1
(Secretaria
acadèmica)

6

7

0

0

1
(Secretaria
acadèmica)

1
(Secretaria
acadèmica)

Estable
Nom

Temporal
Nom
(horari)

PB-3
8:30 a 14:30
Descans:
11:15 - 11:45
PP-4
8:40 a 13:40
Descans:
11:30 a 11:50
PB-2
8:20 a 14:20
Descans:
11:00 -11:30
PB-2
15:00 a 21:00
Descans:
17:45 a 18:15

Material i equips de protecció
•

Es prioritza el rentat de mans, quan no sigui possible s’utilitzarà el gel hidroalcohòlic per a
la higiene de les mans a les entrades d’ENTI-CF, sala d’estudis, aules, secretaria acadèmica
i zones comunitàries.

1

CFGS AJEI, és el CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius.

2

CFGS DAM-VIOD, és el CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma per a Videojocs.
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•

•
•

ENTI-CF disposa de productes desinfectants i dispensadors de paper per a superfícies de
treball a tots els espais compartits de treball. Estan a disposició del personal i en llocs
visibles.
S’han col·locat mampares de separació transparent a la consergeria i punts d’atenció al
públic, com secretaria acadèmica o la sala de professors i sales de tutories.
ENTI-CF ha establert protocols i circuits adequats per a la gestió i la retirada dels residus
específics que es produiran de forma addicional als habituals.

Mesures generals als edificis, espais, instal·lacions i equipaments

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

L’edifici d’ENTI-CF consta de cartells informatius en vestíbuls i zones de pas, retolació
d’espais comuns, lavabos, ascensors, i aules recordant, entre d’altres, la distància de
seguretat mínima de 1,5m. i del rentat de mans i si no és possible l’ús de la solució
hidroalcohòlica.
Es vetllarà per a que les portes dels espais romanguin obertes, sempre que la normativa
de protecció contra incendis o les condicions climàtiques ho permetin.
Es recomana l’ús de les escales i la no utilització dels ascensors, d’excepció en els casos de
necessitat o mobilitat reduïda i sempre limitat a un usuari.
Es promourà la ventilació natural dels espais. La renovació d’aire dels espais es considera
una mesura molt efectiva per la prevenció de la COVID-19. Es ventilaran els espais com a
mínim 3 vegades al dia 10’: al matí, el canvi de torn d’alumnat i el vespre.
Es revisaran els sistemes de climatització per tal d’augmentar la renovació de l’aire
maximitzant l’aportació d’aire exterior.
S’evitarà sempre que sigui possible compartir materials i s’intentarà que els equips
(ordinador, telèfon, etc.) i el material auxiliar de treball (grapadores, bolígrafs, etc.) siguin
d’ús individualitzat.
Es crearà un protocol de desinfecció pel material d’ús compartit per part de l’alumnat i
PDI.
Queda prohibit beure directament a les fonts d’aigua.
ENTI-CF disposa de contenidors específics en els espais comuns dels edificis per a la
recollida de residus derivats de les mesures de protecció individual (mascaretes, guants,
paper d'un sol ús).
Amb l’objectiu de garantir la distància mínima de seguretat, s’han habilitat mesures
adients de senyalització que garanteixin aquesta distància de seguretat. A les aules s’ha
marcat a cada cadira on es poden assentar els alumnes complint les mesures de distància
de seguretat, i indicant unes cadires pel grup de “torn matí” i unes cadires pel grup de
“torn de tarda”. En aquelles aules que sigui possible, s’assignarà la mateixa cadira per tot
el curs acadèmic 20/21. També estan marcades amb un “X” vermella les cadires que no
poden ser utilitzades.
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Protocols de neteja i desinfecció
•

•

•
•
•

Durant les operacions de neteja i desinfecció ordinària dels diferents espais s’obriran les
finestres, sempre que sigui possible, per garantir una ventilació natural i la renovació de
l’aire.
Es posarà especial èmfasi en la neteja i la desinfecció de les superfícies que puguin estar
en contacte amb les mans. A més dels protocols de neteja i desinfecció ordinària es
definiran protocols de neteja desinfecció preventiva (en punts més sensibles com les aules
amb ordinadors, els lavabos, manetes i poms de portes, finestres, armaris, botoneres dels
ascensors, baranes i passamans d’escales i ascensors, interruptors i timbres, taulells i
mostradors, taules, ordinadors, teclats i ratolins, cadires, telèfons, utensilis d’oficina,
fotocopiadores, material d’ús per les classes dels graus i els cicles, altres superfícies o punts
de contacte freqüent, etc.) i de neteja i desinfecció correctiva (en cas que es detecti algun
cas probable o confirmat de contagi). El material electrònic es netejarà amb un drap humit
amb alcohol propílic 70º (ordinadors, teclats, ratolins, botoneres dels ascensors, telèfons,
interruptors d’aparell electrònic, fotocopiadores, tablets, etc.).
És imprescindible rentar-se les mans al entrar i sortir del centre.
Els passadissos i els espais d’atenció el públic disposaran de gels hidroalcohòlics.
Els productes emprats són els validats per les autoritats sanitàries i la seva aplicació
respectarà la seguretat de les persones i el medi.

Mesures sanitàries i de prevenció
•

•

•

Les persones vulnerables a la COVID-19 podran tornar a la feina i rebre formació sempre
que la seva condició clínica estigui controlada i ho permeti, i mantenint les mesures de
protecció de manera rigorosa. En cas de dubte, i a petició de la persona interessada, la
unitat de salut laboral del servei de prevenció de riscos, avaluarà la seva situació des del
punt de vista del risc d’infecció per coronavirus i emetrà un informe sobre les mesures de
prevenció, adaptació del lloc i protecció necessàries.
Qualsevol persona (alumne, membre del PAS i/o del PDI) que identifiqui simptomatologia
compatible amb la COVID-19 no ha de presentar-se ENTI-CF i està obligada a comunicarho a la universitat al següent correu electrònic (covid19@enti.cat) i a les autoritats
sanitàries corresponents, així com les persones que hagin estat en contacte estret amb un
cas de COVID-19 en els 14 dies anteriors.
ENTI-CF disposa del següent Pla de Contingència davant l’aparició d’algun cas sospitós o
confirmat de contagi per la COVID-19. En essència, davant d'una persona que comença a
desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 s’activarà el següent protocol:
1. Se’l portarà a un espai separat d'ús individual. S’ha reservat un espai desinfectat.
2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com
a la persona que quedi al seu càrrec).

7

3. En cas que sigui menor d’edat, s’ha de contactar amb la família per tal que vingui a

buscar-lo.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà al 061.
5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a
través d’ells amb el servei de salut pública.
6. La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència
per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR
per a SARS-CoV-2, l’infant i la família o persones amb qui conviu hauran d’estar en
aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el
cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels
contactes estrets.
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació
fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància
epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats
casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions
en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la
valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la
comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. De manera orientativa, els elements
de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre serien:
x

Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable tot el grup de convivència
estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot
el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància
d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest
grup.

x

Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents
d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) tot el grup de convivència estable
pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància
epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai,
durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos.
Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 14 dies.
Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en
diferents espais tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant
s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després
del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria
plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies.

x
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Mesures específiques en aules i laboratoris

•

La distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general. L’aforament
ve donat per l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona. La distància no
pot ser inferior a 1 metre entre persones sense contacte habitual a espais tancats, excepte
en les pràctiques que així ho requereixin. El Pla d’Actuació pel curs 2020/2021 per a
centres educatius estableix que un grup estable (grup de persones que tenen una relació
propera i molt quotidiana) no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), ni
l’ús de la mascareta. En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests
grups (docents i altres professionals de suport educatiu o alumnes repetidors) o en cas
que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les
mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de
seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.

•
•

Els professors hauran de portar un registre dels assistents potencials a cada classe.
ENTI-CF ha previst mesures de circulació dels assistents a les aules i passadissos. El primer
dia de classe els coordinadors acadèmics de cada cicle explicaran el professorat i l’alumnat
com funcionen les normes de circulació. La distància no pot ser inferior a 1 metre entre
persones sense contacte habitual, excepte en els casos que les pràctiques així ho
requereixin, i complint amb els protocols d’higiene.
S’informarà a l’alumnat de forma periòdica de les mesures a contemplar, entre elles que
l’entrada a les aules es faci en tot moment preservant la distància de seguretat.
S’indicarà al professorat i alumnat la conveniència i necessitat de rentar-se les mans abans
d’entrar a les aules i en sortir-ne.
Quan finalitzi una classe s'obriran les finestres, si és possible, fins el començament de la
següent classe amb l'objectiu d'afavorir la renovació d'aire.
Sempre que sigui possible es mantindran les portes obertes.
Es podrà habilitar temporalment nous espais per a aules, com la sala d’estudis/biblioteca
o la sala d’informàtica.
Es farà neteja i desinfecció de totes les aules un mínim d’una vegada al dia. En el supòsit,
que hi hagi canvi de grup en una aula, es netejarà i desinfectarà l’aula abans del canvi de
grup.

•
•
•
•
•
•
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Mesures específiques en espais d’ús compartit: sales d’estudi i similars
•
•
•

•

•

Serà obligatori rentar-se les mans, a l’entrada i a la sortida amb aigua i sabó o amb gel
hidroalcohòlic.
Es procurarà una ventilació natural el màxim de temps possible.
Es tindrà en compte un aforament 2,5m2 per persona. En el cas de les sala d’actes es pot
reduir la superfície de seguretat fins a 1 m2 per persona sempre que es faci ús obligatori
de la mascareta, es porti un registre dels assistents o es faci assignació de localitats i es
prevegin mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions.
Es farà neteja i desinfecció la biblioteca/sala d’estudi un mínim d’una vegada al dia posant
especial èmfasi en la ventilació i en la neteja i desinfecció de superfícies i elements que
puguin estar en contacte amb les mans.
Les màquines vending s’higienitzaran segons els protocols de l’empresa de vending,
s’establirà un sistema de pagament amb el mòbil, i es disposarà d’un sistema de
desinfecció obligatori abans de la utilització per part de cada usuari.

Mesures específiques als serveis higiènics
•
•
•

Es mantindran les finestres obertes el màxim de temps possible.
S’ha indicat mitjançant cartells informatius la recomanació de com rentar-se correctament
les mans segons marquen les autoritats competents.
Els serveis, es netejaran i desinfectaran un mínim d’una vegada al dia i de forma intensiva.

Mesures d'adaptació acadèmica pel curs 2020-2021 (període d’excepcionalitat)
Donat que la situació pot allargar-se per un temps indeterminat, el període de tornada a la
normalitat en l’àmbit educatiu es preveu que es portarà a terme de forma esglaonada, fent, per
tant, molt difícil assegurar quan es podrà tornar a una situació d’estabilitat de l'activitat
acadèmica. Eixos docència curs 2020-2021:
•

•
•
•

Presencialitat: representa un tret diferencial perquè la nostra proposta docent està
dissenyada per tal que estudiantat i professorat en treguin el màxim profit a partir de la
interactivitat, el treball cooperatiu i la construcció de coneixement compartit.
Previsibilitat: definició del marc en el qual es desenvoluparà el curs 2020-2021. És
fonamental comunicar seguretat i estabilitat en la proposta docent del curs vinent.
Flexibilitat: en l'organització de la docència dels Cicles Formatius per part dels centres.
Proximitat: major atenció en grups reduïts de tutories. L'increment parcial o total de la
virtualització dels nostres Cicles Formatius no ha de suposar la pèrdua de la proximitat
amb el nostre estudiantat.
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•
•
•

Metodologies docents centrades en l'estudiant.
Rigor i exigència en l'assoliment dels resultats d'aprenentatge i competències.
Comprensió i avaluació ajustada al context d'excepcionalitat pel que fa a les condicions
en què estudiantat i professorat han de realitzar la seva feina.

Previsió d’escenaris:
Pel curs 2020/21 es contemplen els quatre escenaris següents per la impartició de la docència:
Impartició de la docència
des de l’aula? 3

Classe s’emet
en
streaming?4

Presencialitat dels
alumnes

Escenari 1

Sí

No

100% dels alumnes

Escenari 2
Escenari 3

Sí
Sí

Sí
Sí

50% dels alumnes
33% dels alumnes

Escenari 4

No

Sí

0% dels alumnes

Llavors,
• En l’escenari 1, el professor impartirà la docència des de l’aula. El 100% dels alumnes
assistiran a classe presencialment des de l’aula.
• En l’escenari 2, el professor impartirà la docència des de l’aula, però només el 50% dels
alumnes assistiran a la classe presencialment, a l’aula. La classe s’emetrà en directe en
streaming per tal que l’altra meitat dels alumnes la puguin seguir des de casa. Els alumnes
amb presencialitat rotaran cada dues setmanes:
o Setmana n assisteix a classe, presencialment, el subgrup 1 (50% dels alumnes)
o Setmana n+1 assisteix a classe, presencialment, el subgrup 2 (50% dels alumnes)
o Setmana n+2 assisteix a classe, presencialment, el subgrup 1 (50% dels alumnes)
o I així successivament
• L’escenari 3 és com el 2, amb la diferència que només el 33% dels alumnes assistiran a la
classe presencialment a l’aula, i l’altre 66% la seguirà en streaming, des de casa. Llavors,
els alumnes amb presencialitat rotaran cada tres setmanes:
o Setmana n assisteix a classe, presencialment, el subgrup 1 (33.3%)
o Setmana n+1 assisteix a classe, presencialment, el subgrup 2 (33.3%)
o Setmana n+2 assisteix a classe, presencialment, el subgrup 3 (33.3%)
o Setmana n+3 assisteix a classe, presencialment, el subgrup 1 (33.3%)
o I així successivament
3

Centre d’ENTI, al C/Baldiri Reixac, 7 de Barcelona
En general, quan la classe s’emeti en streaming també es gravarà i es posarà a disposició dels estudiants per un
visionat posterior
4
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•

L’escenari 4 correspon a un estat de confinament, en que la docència s’imparteix segons
l’horari establert només en streaming, i el 100% dels alumnes la segueixen remotament.

La Escola de Noves Tecnologies Interactius (quan ens referim a tots els estudis, tant graus,
màsters com cicles formatius “en endavant “ENTI”) ha previst 4 escenaris possibles detallats
en aquest apartat. L’inici del curs acadèmic és el 21 de setembre per tots els alumnes de Cicles
Formatius i el 28 de setembre pels alumnes de graus universitaris. A l’inici del curs, durant el
mes de setembre, en funció del que determinin les autoritats competents en matèria
Sanitària, d’Universitats i d´Educació s’aplicarà un escenari o un altre. A l’escenari 1, 2 i 3
l’alumnat, PDI i PAS assistiran a ENTI amb tots els requeriments que marquin les autoritats
competents en matèria sanitària, d’universitats, i d’educació a cada fase, i d’acord amb el que
estableixi el Pla de Contingència d’ENTI (per graus universitaris i màsters) i el Pla
d’Organització Bàsic d’ENTI (per cicles formatius). Al llarg del curs acadèmic 2020-2021, ENTI
es reserva el dret a aplicar aquelles mesures organitzatives necessàries per garantir la
seguretat i salut de tot el seu personal i de l’alumnat, en conformitat amb la legislació que en
cada moment es trobi vigent, les directrius marcades per els organismes competents en les
matèries de Sanitat, Universitat i Educació, així com amb les mesures que es considerin
convenients i oportunes des de Direcció.
Activitats d’avaluació
Pel que fa a les activitats d’avaluació, la norma general és:
• Les activitats d’avaluació en els escenaris 1, 2 i 3 es prioritzaran de forma presencial i
segons s’indica al Programa de l’assignatura
• Les activitats d’avaluació presencials que es produeixin durant una impartició de docència
en l’escenari 4 s’adaptaran d’una de les dues formes següents:
o Traslladant l’activitat d’avaluació a una setmana posterior, si la situació es preveu
temporal i de durada curta, o bé,
o Adaptant l’activitat d’avaluació a no presencial segons els annexos corresponents
als Programes de les assignatures
Versió del Pla d’Organització Bàsic Provisional, aprovat per la Direcció del Centre en data 20 de
Juliol de 2020; subjecte a l’evolució de la pandèmia.
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