ESPAIS I DINÀMICA DE FUNCIONAMENT
DE L’EUI SANT PAU
DURANT LA PANDÈMIA COVID19

En aquest document, es presenten les mesures adoptades per l’EUI-Sant Pau en el context
del COVID 19, en relació a l’ adaptació dels espais i dinàmiques de funcionament del centre
per impartir la docència en el curs acadèmic 2020-21. Aquestes mesures s’emmarquen dins
dels processos: PS03: Gestió de recursos materials i serveis, PS04: Organització acadèmica
i PS08:

Informació pública i rendició de comptes impliquen del Sistema de Garantia Intern

de Qualitat del centre.
1. Objectius del Circuit
-

Adaptar els espais de l'EUI Sant Pau a la normativa de seguretat marcada per la
Universitat Autònoma de Barcelona a causa de la pandèmia per COVID19.

-

Descriure les dinàmiques de funcionament per garantir les mesures higièniques i de
seguretat necessàries durant la pandèmia del Covid19.

Objectis específics:
-

Garantir una ocupació màxima de tots els espais d’un 50% de la seva capacitat.

-

Garantir una distància de seguretat 1,5 m entre cada alumne a l’aula.

-

Reduir l’estància dels alumnes en els espais comuns.

-

Dissenyar un circuit d’entrada i sortida de les instal·lacions.

2. Destinataris:
-

Estudiants de grau i postgrau de l’EUI-Sant Pau.

-

Professorat de l’EUI-Sant Pau: Professors a temps complet, professors associats i
col·laboradors clínics.

-

Personal acadèmic (PAS) de l’EUI-Sant Pau.

-

Personal indirecte de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
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3. Espais
Tots els espais de l’EUI Sant Pau, s’han adaptat per garantir una ocupació màxima del 50%
de la seva capacitat, garantint una distància de seguretat de 1,5 m.
3.1. Espais Edifici EUI Sant Pau:
Aula informàtica: Ocupació màxima de 15 alumnes + professor.
L’alumne haurà d’informar sempre al personal administratiu la seva necessitat d’utilització
dels ordinadors.
Aula 3: Ocupació màxima de 50 alumnes + professor.
Aula polivalent: La seva utilització serà excepcional. Ocupació màxima de 8 alumnes.
L’alumne tindrà que informar sempre al personal administratiu.
Aula semisoterrani: Ocupació màxima de 30 alumnes + professor.
Laboratori 1: Ocupació màxima de 14 alumnes + professor.
Laboratoris 2-3-4: Ocupació màxima de 6 alumnes + professor.
Seminaris 1-2: La seva utilització serà excepcional. Ocupació màxima de 3 alumnes.
Aula 5: Ocupació màxima de 20 alumnes + professor.
Aula 6: Ocupació màxima de 10 alumnes + professor.
Vestuaris: Dins dels vestuaris no podran estar mes de 2 alumnes al mateix temps. Si s’ha
arribat a la ocupació màxima l’alumne haurà d’esperar en el passadís.
Hall entrada principal: La seva utilització serà excepcional. Serà un espai d’entrada i sortida.
L’alumne no podrà fer-lo servir com a espai per treballar.
L’entrada i sortida de l’EUI Sant Pau estarà senyalitzada i diferenciada. L’alumne sempre que
no estigui a l’aula haurà de portar la mascareta i mantenir la distància social de 1,5m. Abans i
després d’entrar i sortir de l’aula l’alumne i el professorat hauran de fer una higiene de mans
amb el gel.
Edifici Sant Roc:
Aula Sant Roc: Ocupació màxima de 40 alumnes + professor.
Hall entrada: La seva utilització serà excepcional. Serà un espai d’entrada i sortida. L’alumne
no podrà fer-lo servir amb una altre finalitat.
L’alumne sempre que no estigui a l’aula haurà de portar la mascareta i mantenir la distància
social de 1,5m. Abans i després d’entrar i sortir de l’aula l’alumne i el professorat hauran de
fer una higiene de mans amb el gel.
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3.2.

Campus de la Salut Sant Pau:

Aula A: Ocupació màxima de 46 alumnes + professor
Aula B: Ocupació màxima de 46 alumnes + professor
Aula C: Ocupació màxima de 30 alumnes + professor
Aula D: Ocupació màxima de 30 alumnes + professor
Àrea Simulació: Durant el primer semestre del curs 20-21 l’EUI Sant Pau no farà servir
aquestes instal·lacions.
Hall entrada principal: la seva utilització serà excepcional. Serà un espai d’entrada i sortida.
L’alumne no podrà fer-lo servir amb una altre finalitat
L’entrada i sortida del Campus de la Salut Sant Pau es realitzarà per la porta principal de la
Facultat de Medicina.
L’alumne sempre que no estigui a l’aula haurà de portar la mascareta i mantenir la distància
social de 1,5m. Abans i després d’entrar i sortir de l’aula l’alumne i el professorat hauran de
fer una higiene de mans amb el gel.
3.3. Funcionament dels espais
-

Mantenir la distància social de 1,5 m.*

-

Utilitzar la mascareta.*

-

Higienitzar les mans abans d’entrar i al sortir de qualsevol espai.

-

Les tutories individuals i presencials seran excepcionals.

-

Ventilar tots els espais desprès de la seva utilització.

-

Romandre dins de les instal·lacions el menor temps possible.

*En funció de les dades i normatives sanitàries del Departament de Salut.

3.4. Aules
-

Control de les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries i
universitat.

-

Higienitzar aules i espais docents.

-

Comunicar i donar visibilitat de les mesures de seguretat.

-

Control del material i higienitzar abans i després de la seva utilització.

-

Assegurar el funcionament de les eines per la docència virtual.
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ANNEX:
EINES DE SUPORT PER DOCÈNCIA VIRTUAL EUI CURS_2020/21
Zoom Meeting:
Programa que permetrà realitzar conferències, classes , tutories i seminaris online amb
els estudiants.
- Aules 3 i Sant Roc de l’EUI.*
- Aules A i B del Campus. *
- Seminaris pràctics
- Professorat i Personal administratiu.
* Per tal de poder complir amb la normativa d’aforament presencial, es dividirà a l’alumnat
en grups en relació a la docència impartida i respectant el distanciament establert.

Per poder realitzar les classes simultàniament en ambdues aules, es comptarà amb una
de les llicències del programa Zoom Meeting de tal manera que el professor podrà impartir
la classe en una de les aules compartint-la al mateix temps i en directe amb l’altra aula.
Canals Youtube EUI:
Disponibles dos canals Youtube per poder penjar material docent i posteriorment
compartir amb l’alumnat via Moodle o E-mail *
1.- Un canal per gestionar el material docent del Grau d’Infermeria EUI.
2.- Un canal per gestionar el material docent dels Màsters de l’ EUI.
Avaluacions online_EUI*:

Les Avaluacions online es realitzaran a través de la plataforma virtual Moodle de
l’EUI-Sant Pau.
*En funció de les dades i normatives sanitàries del Departament de Salut.
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