Pla d’atenció en línia ESUPT
3/10/2021 ‐ actualització 29/10/2021
Adaptació pla d’intenció en línia‐ UPF

El Tecnocampus ha previst fer la docència de manera presencial durant el curs 2021/22. Tanmateix, és
probable que al llarg del curs hi hagi diversos estudiants que tinguin reconeguda medicament la condició
d’exempció d’assistència a les activitats docents presencials per causa de la COVID‐19. Per a aquests estudiants
es preveu un sistema d’atenció en línia que els facilita el seguiment de la docència i asseguri un
acompanyament adequat del seu progrés acadèmic. En aquest document s’explica el procés a seguir en el cas
que l’alumne no pugui assistir a les classes presencials per causes relacionades amb la COVID‐19. També
s’expliquen les mesures de flexibilització que es podran aplicar en els casos que així es consideri.
1. Passos a seguir si l’estudiant no pot assistir a les classes per motius COVID‐19
L’estudiant ha d’informar del motiu de la seva absència a la cap d’estudis de l’Escola aportant documentació
acreditativa de la situació. En els casos que es justifiqui s’activarà el pla d’atenció en línia que s’explica en el
següent apartat. El pla pretén contribuir a l’aprenentatge de l’estudiant en una situació sobrevinguda oferint‐
li un pla per al seguiment virtual de l’assignatura, sempre que sigui possible. En cap cas, s’activarà l’atenció a
distància per motius laborals o personals d’altre índole.
2. Pla d’atenció en línia
En els casos justificats s’activarà el pla d’ d’atenció en línia que consisteix en:
‐
‐
‐
‐

activar el sistema d’streaming si l’aula i la metodologia docent de la classe ho permet, i si no és
possible, facilitar el material docent al’estudiant través de l’aula virtual,
resoldre dubtes en format virtual en les franges establertes pel professorat,
flexibilitzar el lliurament de les entregues, si s’escau, i
adaptar els requisits presencials als laboratoris o sessions pràctiques (treball alternatiu, permetre
accés al laboratori en altres hores,. ...)

La durada de l’aplicació del pla seguirà les indicacions de la prescripció mèdica que aporti l’estudiant.
3. Condicions per activar el pla d’atenció en línia
Només s’aplicarà el pla d’atenció en línia als estudiants que es considerin casos justificats i excepcionals
relacionades amb la COVID‐19. L’estudiant ha de demostrar que està afectat directa o indirectament per la
pandèmia.
Totes les sol∙licituds d’estudiants seran tractades per part d’una comissió formada pels membres de la Junta
de Direcció que analitzarà les peticions i emetrà una resposta en el termini màxim de tres dies naturals després
de rebre la sol∙licitud.

