Gandia, 11 de setembre de 2020
Comunicat a l'Alumnat sobre l'inici i desenvolupament del curs acadèmic 20/21

Benvolguts i benvolgudes alumnes,
Enguany la tornada a les aules serà una cosa diferent al que és habitual, i encara que haurem
de tenir en compte algunes normes noves, per a garantir la seguretat de tots i complir amb les
condicions sanitàries decretades per les autoritats, des de l'Escola volem transmetre-us que
aquesta nova normalitat s'ha dissenyat perquè aquest curs el puguem afrontar amb la mateixa
ilꞏlusió que qualsevol altre any. Tenim la sort de comptar amb un Campus els espais del qual,
aules i laboratoris, reuneixen les condicions de grandària, ventilació, i equipament tècnic,
necessàries perquè el nou curs transcórrega amb una relativa normalitat, sempre condicionada
a l'evolució dels esdeveniments. Que això siga possible depèn també del fet que tota la comunitat
universitària siga conscient dels canvis que haurem de fer, i estiga disposada a adaptar-se als
canvis que puguen venir. El vostre paper és fonamental perquè entre tots puguem construir un
entorn segur.
A continuació teniu dues informacions d'interès, sobre seguretat, i sobre organització docent.
Llegiu-les amb atenció, i consulteu si teniu dubtes d'alguna cosa a la subdirectora d'Alumnat de
l'Escola, Eva Mestre (evamestre@upv.es), o a través de policonsulta si es tracta de tràmits
administratius.

Bones pràctiques preventives
A continuació indiquem les pautes que hauràs de seguir perquè l'estada al campus transcórrega
amb les màximes garanties per a tu i per a la resta de companys.
1) L'ús de la màscara, correctament colꞏlocada, és obligatori durant l'estada en qualsevol lloc del
Campus (espais exteriors i interiors), incloent les activitats acadèmiques. És convenient que
portes, a més, una de recanvi. Cada aula comptarà amb gel hidroalcohòlic a l'entrada, i hauràs
de fer-ne ús abans d'entrar. L'Escola facilitarà a l'alumnat, al començament del curs, una màscara
reutilitzable, distribuïda a través de la delegació d'alumnes.
2) Cal mantenir la distància de seguretat recomanada en tot moment i lloc (espais exteriors i
interiors). intensificar la higiene de mans, i respectar els aforaments de cada espai. Les aules ja
han sigut dimensionades per a complir amb aquests aforaments i les taules i cadires estan
colꞏlocades per a complir amb aquestes distàncies. Evita desplaçar-les.
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3) S'augmentarà la ventilació dels espais docents, mantenint les finestres obertes el major temps
possible.
4) Has d'entrar escalonadament a l'aula, durant els 5’ anteriors a l'hora prevista per a començar
la classe. Les classes començaran 5’ després de l'horari previst per a facilitar l'entrada i eixida.
5) No t’has de quedar a les portes de les aules, en els corredors ni en els llocs comuns formant
grups o reunions.
6) En la porta de cada aula hi haurà un cartell que indica les instruccions i aforament.
7) A causa de les limitacions d'aforament i necessitats de traçabilitat en cas de contagi, únicament
es pot assistir presencialment a les aules i horaris assignats al grup matriculat. És imprescindible
informar-se dels horaris abans d'acudir al Campus. En cas que el teu grup s'haja desdoblat i no
vingues presencialment a totes les sessions, segueix les indicacions que rebràs des de la direcció
acadèmica o des dels professors de l’assignatura.
8) A primera hora del matí tots els llocs estaran higienitzats.
9) Si estàs un torn complet (matí o vesprada) en la mateixa aula, has d'ocupar el mateix lloc.
10) Si no estàs un torn complet en la mateixa aula, disposaràs de paper i producte desinfectant
per a higienitzar la teua cadira i espai de treball.
11) S'evitarà compartir qualsevol tipus de material amb altres estudiants o amb professors. Si
necessites utilitzar equips informàtics, es recomana que portes el teu equip portàtil. En cas
d'haver d'utilitzar un equip de l'Escola es recomana que portes el teu ratolí. En el cas dels teclats
hauran de cobrir-se amb film transparent. En cas d'haver de compartir material s'hauran
d'extremar les mesures de precaució i higienitzar-se abans de cada ús.
12) Segueix els itineraris d'entrada i eixida previstos per a l'accés a l’aula. Recorda que en l'Aulari
del Campus de Gandia les Aules A1 fins a A19, es troben en la planta baixa, de l'edifici A, i A20
fins a A36 en la primera planta. Si la teua aula està en la primera planta, accedeix a ella per
l'escala exterior, per a no congestionar l'entrada. En qualsevol cas, tingues en compte les
indicacions de la cartelleria fixa i dels projectors o pantalles situats en els corredors i escales.
13) Recorda que no està permès menjar en cap espai interior del Centre. Tampoc està permès
fumar en els accessos exteriors a l'Escola ni en el seu perímetre exterior.
14) Si tens símptomes de la Covid-19 no has d'acudir a la universitat i has de seguir el protocol
sanitari ordinari.
15) Si els símptomes de la Covid-19 apareixen durant la teua estada en la universitat, informa el
professor perquè es pose en contacte amb la persona Referent COVID del Centre.
16) En tot cas, en el moment de fer-se efectives les activitats formatives, s’atendrà al que es
dispose en cada moment per les autoritats competents.
Per a més informació pots visitar: http://www.upv.es/covid-19/index-es.html
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Organització de les classes
La docència d'aquest curs en l'EPSG s'ha organitzat de manera que l'alumne puga assistir a la
major part de les activitats programades presencialment al campus, tenint en compte les
restriccions d'aforament dels espais vigents en el moment actual (que limiten la capacitat dels
espais aproximadament al 50% del seu ús habitual).
Així i tot, en alguns cursos de diverses titulacions no serà possible que tot l'alumnat matriculat
puga assistir simultàniament a l'aula o laboratori. En aquests casos, s'han previst les següents
accions:
- Quan el nombre de matriculats siga superior a la capacitat de l'espai, el grup de matriculats es
dividirà en dos, per ordre alfabètic, i atendran presencialment la docència en setmanes alternes.
El professor per norma general impartirà la docència des de l'aula. Els alumnes afectats per
desdoblaments sabran per endavant quines setmanes estan convocats, a través del professorat,
que farà pública en la web de l'assignatura la planificació completa.
- S'han habilitat aules auxiliars per a cada grau, en les quals l'alumne podrà seguir telemàticament
les classes en cas de superar-se l'aforament de l'aula on s'imparteix la sessió. Això pot succeir
puntualment en aquelles assignatures amb un elevat nombre de repetidors. En aquest cas,
tindran prioritat d'accés a l'aula del professor els alumnes de primera matrícula, i especialment
els de primer curs. Aquestes aules (susceptibles de canvi previ avís) són:
Grau en
Tecnologies
Interactives

Grau en
Enginyeria de
Sistemes de
Telecom., S+I

Grau en
Ciències
Ambientals

Grau en Turisme

Grau en
Comunicació
Audiovisual

Aula A24

Aula A19

Aula A30

CRAI Lliure Accés

Aula: A31

- Totes les classes seran gravades i publicades en la web de l'assignatura, i en els casos amb
grups separats seran emeses també per streaming per la plataforma TEAMS.
- Les aules, i els aforaments d’aquestes, on s'impartiran els grups de teoria de les classes de
grau es poden consultar en la web de l'escola, en els horaris puntuals per a cada sessió (que
podeu també descarregar en els vostres calendaris):
http://www.upv.es/contenidos/cgandia/info/1083200normalc.html
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Presencialitat total o parcial en funció dels graus:
Atès el nombre de matriculats aquest curs, i els espais assignats per a cada curs i grau, la previsió
és la següent:
- Els alumnes dels graus en Ciències Ambientals, Enginyeria de Sistemes de
Telecomunicació, i Tecnologies Interactives acudiran amb normalitat a totes les classes
previstes, no sent necessari el desdoblament de grups de teoria
- Els alumnes del grau en Comunicació Audiovisual, tindran desdoblament de grups de teoria,
i assistiran en setmanes alternes, en primer, segon i tercer curs. En quart curs assistiran a totes
les sessions amb normalitat.
- Els alumnes del grau en Turisme, en primer i quart curs assistiran a totes les sessions amb
normalitat. En segon i tercer, els alumnes tindran desdoblament de grups, tot i que el grup no
convocat podrà seguir la docència des de l'aula auxiliar.
L'assistència a les activitats, presencial o a distància, és obligatòria, i es passarà llista dels
assistents (necessari per a tenir una traçabilitat en cas de contagi a l'aula). L'alumne tindrà
reservat el seu espai a l'aula sempre que estiga dins de la llista de convocats. El professor podrà
autoritzar a entrar a l'aula un alumne no convocat en la sessió, però matriculat en l'assignatura,
sempre que no s'haja completat l'aforament. En qualsevol cas deixarà registre de l'assistència
de tots els alumnes a l'aula.
Quant a les classes pràctiques, aquestes s'imparteixen en una gran varietat de laboratoris i
aules, cadascuna afectada per la seua limitació d'aforament. La previsió és que puga impartir-se
la totalitat de les pràctiques en un percentatge elevat d'assignatures. En els casos en què això
no siga possible, per limitacions d'aforament, s'assistirà presencialment al 50% de les activitats
pràctiques, i l'altre 50% es farà de forma remota. En aquest cas, serà necessari desdoblar els
grups de pràctiques. Cada assignatura té un pla específic per a aquesta situació, del qual seràs
informat abans del començament, tant pel professorat com per la direcció acadèmica.
Els alumnes amb impossibilitat justificada per a assistir presencialment al centre, hauran de
solꞏlicitar dispensa acadèmica, i aquesta haurà de ser aprovada per la Comissió Acadèmica de
Títol.
Per a l'adequat seguiment de totes les activitats, i limitar l'ús compartit d'equips, es recomana a
tot l'alumnat acudir al Campus amb els seus ordinadors portàtils, amb la bateria carregada, i els
seus propis perifèrics: auriculars, ratolí, etc. En cas de no disposar d'un, biblioteca té un servei
de préstec al qual pots acudir.
L'equip de direcció de l'EPSG
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