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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (PPT) PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE DISSENY, CREACIÓ, IMPARTICIÓ
I/O TUTORITZACIÓ DE LES ACCIONS DE CAPACITACIÓ I
ACOMPANYAMENT DE LA IT ACADEMY DE BARCELONA ACTIVA
1. Antecedents
Barcelona Activa té com a missió impulsar la política econòmica i el desenvolupament local per promoure
la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a través del foment de
l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport a les empreses, responent a les diferents necessitats de
les persones en el seu territori i des de la perspectiva de l’economia plural, que inclou, l’economia social i
solidària.
La Direcció Operativa de Formació i Innovació de Barcelona Activa és la responsable de la gestió i disseny
de l’activitat formativa que es porta a terme a Barcelona Activa i té per objectiu, desenvolupar noves eines i
programes de suport, espais i serveis multi format i multicanal destinats a la millora de la competitivitat i
consolidació empresarial de micro, petites i mitjanes empreses.
Així doncs, des de la Direcció Operativa de Formació i Innovació es vol donar suport a empreses del
sector TIC, que tenen una elevada demanda no coberta de personal tècnic. D’entre les raons fonamentals
d’aquesta demanda es troba: la manca de vocacions científic tecnològiques, la falta de processos de
capacitació en constant adaptació degut als canvis tecnològics i la necessitat de disposar de perfils amb
competències complementàries com idiomes, gestió de projectes o màrqueting.
Per tal de vehicular aquest suport, s’impulsa el projecte de la IT Academy, una iniciativa pública que busca
millorar la competitivitat de les empreses de la ciutat mitjançant la millora de les competències
tecnològiques de la ciutadania, professionals i empreses, donant així resposta a la necessitat de les
empreses de la ciutat de disposar de professionals qualificats en l’àmbit tecnològic, dissenyant i
programant processos de capacitació i acompanyament especialitzats. Es vol també que aquest projecte:
- Garanteixi la igualtat d’oportunitats, minimitzant les barreres d’accés a aquest tipus de programa;
- Impliqui al sector de la formació a la ciutat;
- I fomenti una ocupació de qualitat i igualitària des de la perspectiva de gènere.
L’objectiu d’aquest contracte és dotar-se doncs dels serveis de capacitació i acompanyament per a la IT
Academy durant l’any 2018-2020.
2. Context dels models de capacitació
La IT Academy té dos models de capacitació diferenciats:
- Model de capacitació A: en aquesta modalitat, hi ha un únic pla de capacitació per a tots els usuaris/es,
una data d’inici i una data de fi fixes. El rol del professorat és impartir i conduir les sessions de l’activitat
de capacitació, determinar el ritme d’aprenentatge de la capacitació i avaluar el nivell dels usuaris/es.
En aquesta modalitat, els objectius d’assoliment de competències i aprenentatges són comuns per a
tots els usuaris/es. Aquesta modalitat es presencial.
- Model de capacitació B: en aquesta modalitat, els usuaris/es adquireixen els coneixements mitjançant
plataformes online d’autoaprenentatge i participant en projectes reals. És busca superar exercicis, i
fomentar el treball en equip, a mesura que s’intenten solucionar els petits reptes que és troben en el
procés d’aprenentatge. El rol de professorat no existeix com a tal, però els usuaris/es tenen a disposició
un mentor/a per a superar totes les dificultats quan no poden trobar una solució, ja sigui de forma
individual o en equip. Aquesta seria l’operativa: cada usuari/a realitza un pla de capacitació a mida
segons les seves necessitats; la data d’inici pot ser en qualsevol moment en el temps, sempre i quan la
inscripció estigui oberta, i la durada depèn del ritme d’autoaprenentatge de cada usuari/a. El rol del
mentor/a és: solucionar dubtes quan els usuaris/es no puguin progressar en l’itinerari
d’autoaprenentatge, realitzar una master class sobre les best practices de la programació i assumir el
rol de project manager en la part de treball en equip i participació en projectes (durant l’itinerari, els
usuaris/es participaran en projectes reals que Barcelona Activa posarà a disposició dels/les mentors/es.
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[veure punt 4. Descripció de l’encàrrec]). Aquesta modalitat es presencial, però els usuaris/es utilitzen
plataformes online, que permeten seguir el procés d’aprenentatge de forma remota.
3. Objecte de la licitació
L’objecte de la licitació és dotar a la IT Academy de Barcelona Activa dels següents serveis: disseny,
creació, bossa d’hores, acompanyament als usuaris/es per a impartir cadascuna de les capacitacions que
es descriuen en la licitació. Cada un d’aquests serveis queda definit de forma concreta en l’apartat
“Descripció de l’encàrrec” d’aquesta licitació.
S’han definit quatre lots sobre els quals la IT Academy vol activar plans de capacitació:
1. Lot 1: Capacitació sobre Dades i Business Intelligence. (Model de capacitació A)
2. Lot 2: Capacitació sobre Seguretat en les Dades: GDPR i DPO. (Model de capacitació A)
3. Lot 3:Capacitació i acompanyament sobre els itineraris de Back End i Front End Developers. (Model de
capacitació B)

4. Lot 4: Capacitació i acompanyament sobre l’itinerari d’Android Developer. (Model de capacitació B)
4. Descripció de l’encàrrec
Concretament, el que es demana per a cadascun del lots esmentats anteriorment es el següent:
Per als lots 1 i 2 (model de capacitació A):
- Disseny del pla de capacitació i acompanyament, tenint en compte que l’objectiu final és augmentar la
competitivitat de les empreses disposant de talent tecnològic qualificat .
- Impartició de les accions de capacitació.
- Mantenir trobades amb empreses, per afavorir la contractació de talent qualificat.
- Implicació, sempre que Barcelona Activa ho autoritzi, en la difusió dels tallers de capacitació i
acompanyament a través dels canals propis de l’empresa adjudicatària i d’aquells mitjans que puguin
garantir notorietat del projecte.
- Garantir l’aprenentatge dels usuaris/àries....etc.....
Per als lots 3 i 4 (model de capacitació B):
1) Anàlisi de competències, febleses i punts forts de cada usuari/a per tal de guiar-los/les en
l’encaminament a un determinat itinerari i especialització d’entre tots els disponibles.
- Resolució de dubtes i acompanyament als usuàries/es durant tot el procés d’autoaprenentatge.
- Realització de master class sobre best practices en programació, en la primera hora de cada dia.
- Assumir el rol de project manager en la part final de l’itinerari de cada usuari, on es treballarà en equip i
sobre projectes reals.
- Implicació, sempre que Barcelona Activa ho autoritzi, en la difusió dels tallers de capacitació i
acompanyament a través dels canals propis de l’empresa adjudicatària i d’aquells mitjans que puguin
garantir notorietat del projecte.
Donat que el la IT Academy està finançada per Fons Europeus, és important que totes les propostes de
licitació que es presentin continguin la següent frase:
“Aquest encàrrec està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Marc de la Operació 1.
Millora del teixit econòmico-empresarial de la ciutat de Barcelona Actuació 1.4. IT Academy.”
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4.1. Disseny i impartició de les activitats de capacitació
Per al LOT 1 (model de capacitació A):
-

Es preveu la realització de quatre edicions d’una mateixa capacitació de Business Intelligence, de
durada no inferior a les 200h i no superior a 250h per edició (veure apartat “Calendari de les
actuacions” per tenir més detall de les hores de capacitació). El licitador ha de presentar una proposta,
que com a mínim inclogui els següents conceptes:

• Introducció al Business Intelligence i tractament de dades
o Que és el Business Intelligence i per què serveix?
o Arquitectures BI
o Tendències
• Modelització de dades
• SQL
o Conceptes Bàsics
o Estructures (DDL’s) i Operacions de dades (DML’s)
o Operacions
o Optimització
• Eina ETL
o Fonts de dades
o Qualitat de les dades
o Ús d’una eina d’ETL líder al mercat
.
• Eina reporting
o Ús d’una eina líder al mercat en la creació del model lògic i els objectes a utilitzar
o Ús d’una eina líder al mercat en la creació d’informes, quadres de comandament i indicadors
-

Es valorarà positivament que el procés de capacitació i acompanyament incorpori certificacions oficials
(l’examen i l’emissió de la certificació han d’estar incloses en l’oferta del licitador).

Per al LOT 2 (model de capacitació A):
-

Es preveu la realització de dues accions de capacitació sobre Seguretat de les Dades.

-

Acció 1: 10 edicions d’un taller sobre el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR). Cada
edició ha de tenir una durada d’entre 4 i 6 hores (veure apartat “Calendari de les actuacions” per tenir
més detall de les hores de capacitació) i ha d’estar orientada a emprenedors/es, microempreses i
PIME’s. El licitador ha de presentar una proposta que com a mínim inclogui els següents conceptes:
• Canvis derivats de l'aplicació de la nova normativa de protecció de dades
o Activitats: identificació i classificació del tractament de dades
o Nous drets a banda dels tradicionals ARCO
• Marc legal global (RGPD, Directiva ePrivacy, WP29, etc)
• Noves responsabilitats i perfils
o CTO, DPO, etc.
o Autoritats de control i règim sancionador
• Valoració de riscos en protecció de dades
• Privacy by design i Privacy by default
• Estudis d'impacte sobre la privacitat
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o Mesures de seguretat: aspectes tècnics
• GDPR, el Cloud Computing, les xarxes socials i altres elements tecnològics
• Casos pràctics i exercicis
-

Acció 2: 1 edició d’una capacitació sobre Data Protection Officer (DPO). Aquesta edició ha de tenir
una durada d’entre 120 i 150 hores (veure apartat “Calendari de les actuacions” per tenir més detall de
les hores de capacitació). El licitador ha de presentar una proposta de capacitació que com a mínim
inclogui els següents conceptes:
• Normativa de protecció de dades (temari similar a la capacitació GDPR)
• Responsabilitat activa
o Anàlisis i gestió de riscos del tractament de dades personals
o Metodologies d’anàlisi i gestió dels riscos
o Avaluació d’impacte
• Tècniques per garantir el compliment de la normativa de protecció de dades
o Auditoria de protecció de dades
o Auditoria de sistemes informàtics

-

Es valorarà positivament que el procés de capacitació i acompanyament incorpori certificacions oficials
(l’examen i l’emissió de la certificació han d’estar incloses en l’oferta del licitador).

4.2.

Metodologia de les activitats de capacitació i la tutorització dels i les participants.

El licitador pot incorporar altres temàtiques i metodologies que consideri oportunes i que garanteixen un
major èxit dels objectius d’aquesta licitació.
Per als Lots 3 i 4:
-

Barcelona Activa ha dissenyat itineraris d’autoaprenentatge (en Java, SQL, HTML, CSS, JavaScript,
etc.) en base a plataformes existents (tipus Udacity, Coursera, Codeacademy, Edx, etc.) i ha definit
projectes reals (amb tot el codi font disponible) per a que els usuaris/es puguin posar en pràctica els
coneixements adquirits.

-

Es necessari que el licitador presenti idees sobre la gestió del model de capacitació B i com realitzar la
dinamització de les mateixes.

-

Es valorarà que l’empresa adjudicatària descrigui com aconseguirà l’engagement dels usuaris/es, i que
garanteixi que la capacitació i acompanyament és una experiència d’aprenentatge atractiva per als/les
participants.

-

Les tasques que es preveuen per dur a terme aquesta capacitació són les següents:
• Analitzar competències, febleses i punts forts de cada usuari/a per tal de guiar-los/les en
l’encaminament a un determinat itinerari i especialització d’entre tots els disponibles.

- Resoldre els dubtes i acompanyar als usuàries/es durant tot el procés d’autoaprenentatge, ja sigui
donant una resposta o solució clara, o donant petits consells o guies perquè sigui l’usuari/a qui acabi
trobant la solució al seu dubte.
• Establir comunicació continuada amb els i les participants, emprant eines digitals tipus Slack, Trello,
o qualsevol altra, valorant si alguns dels dubtes pot ser susceptible de ser posat en comú amb la
resta d’usuaris/es.
• Realitzar classes mestres sobre les best practices de la programació i/o temàtiques dificultoses el
conjunt dels usuaris/es.
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• Actuar com a project manager dels projectes que els/les usuaris/es aniran realitzant, gestionant els
diferents rols de cada un d’ells/es dintre del projecte, el seu treball, i el grau d’avanç, entre d’altres.
• Realitzar processos d’avaluació a l’ inici, meitat, i final de la capacitació de cada usuari/a.
Concretament per al LOT 3 (model de capacitació B):
El contingut dels itineraris i dels projectes ja ve donat per la IT Academy de Barcelona Activa. Són dos
itineraris: un Back End Developer en Java i un Front End Developer
-

La resolució de dubtes sobre les capacitacions d’autoaprenentatge d’aquest Lot requereix conèixer les
següents tecnologies i eines:

•
•
•
•
-

Desenvolupament Java:
Aplicacions d’escriptori (Swing/JavaFX)
BackEnd (ús de frameworks Spring, Struts, Hibernate, ...)
FrontEnd web (JSP, JSF, ...)
Javascript tant a nivell FrontEnd com BackEnd

Bases de dades:
• noSQL
• SQL

-

Altres llenguatges de programació

-

Sistemes Operatius

-

Eines de treball:
• Integració contínua
• Control de versions
• Repositoris de codi

Per al LOT 4 (model de capacitació B):
El contingut dels itineraris i dels projectes ja ve donat per la IT Academy de Barcelona Activa. Aquest
itinerari es Android Mobile Developer
-

La resolució de dubtes sobre les capacitacions d’autoaprenentatge d’aquest Lot requereix conèixer
les següents tecnologies i eines:

- Desenvolupament app’s Android i ios (Kotlin i Swift)
- Bases de dades:
• noSQL
• SQL
- Creació i consum de webservices
- Backend (PHP o NodeJS+Javascript)
- Altres
• Xamarin
• Apache Cordova
• Phonegap
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4.3.

Calendari de les actuacions de les activitats de capacitació i acompanyament.

La planificació de totes les accions de la IT Academy de Barcelona Activa s’ha de dur a terme
aproximadament dins el calendari que es detalla a continuació. Així mateix, cal tenir en compte que totes
les activitats de capacitació i acompanyament és realitzaran a les instal·lacions de Barcelona
Activa.
Barcelona Activa pot imposar canvis en la seva planificació, sempre buscant el consens. En cas que el
contractista no accepti la calendarització, Barcelona Activa es reserva el dret a rescindir el contracte i a
imposar les penalitats previstes al plec de clàusules administratives particulars. A continuació es mostra
una planificació aproximada de les diferents activitats:
-

Planificació:
(Lot 1) Primera capacitació Bussines Intelligence (entre 200 i 250h)
Inici: entre abril i maig 2018
Fi: abans d’agost 2018
Horari de matins (Entre 09:00 i 13:30)
(Lot 1) Segona capacitació Bussines Intelligence (entre 200 i 250h)
Inici: entre abril i maig 2018
Fi: abans d’agost 2018
Horari de tardes (Entre 15:30 i 20:00)
(Lot 1) Tercera capacitació Bussines Intelligence (entre 200 i 250h)
Inici: entre setembre i octubre 2018
Fi: desembre 2018
Horari de matins (Entre 09:00 i 13:30)
(Lot 1) Quarta capacitació Bussines Intelligence (entre 200 i 250h)
Inici: entre setembre i octubre 2018
Fi: desembre 2018
Horari de tardes (Entre 15:30 i 20:00)
(Lot 2) Les 10 edicions sobre el taller en GDPR (entre 4 i 6h)
Inici: entre març i juny 2018
Fi: abans del juliol 2018
Horari de tardes (Entre 15:30 i 20:00)
(Lot 2) Capacitació en DPO (entre 120 i 150h)
Inici: entre abril i setembre 2018
Fi: abans del juliol 2018
Horari de tardes (Entre 15:30 i 20:00)
(Lot 3) Back End / Front End
Inici: abril 2018
Fi: abril 2019
Horari de matins (Entre 9:00 i 14:00)
(Lot 4) Mobile
Inici: abril 2018
Fi: abril 2019
Horari de matins (Entre 9:00 i 14:00)

Hi ha la possibilitat de que els lots 1, 3 i 4 es prorroguin durant l’any 2019 i 2020.
4.4. Característiques generals que ha de tenir les activitats de capacitació i/o les tutories
Es determina que el nombre mínim d’usuaris/es per dur a terme el procés de capacitació i acompanyament
és de 10. En cas que no s’arribés a aquest nombre mínim d’usuaris/es, Barcelona Activa es reserva el dret
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de cancel·lar o posposar l’activitat de capacitació i acompanyament. S’estableix com a patró el següent: si
Barcelona Activa avisa amb 15 dies o més d’antelació de la cancel·lació de la capacitació, aquest no
revertirà en cost sobre Barcelona Activa. En cas que s’avisi amb menys de 15 dies, Barcelona Activa
assumirà el 50% del cost de la capacitació i acompanyament com si s’hagués realitzat.
Cal preveure que els capacitadors/es i/o tutors/es han de responsabilitzar-se de tasques que són pròpies
del servei que s’ofereix, com la recollida de documentació dels usuaris/es, entrega del material formatiu,
entrega i recollida de les enquestes de satisfacció dels usuaris/es, etc.
L’adjudicatari ha de dotar-se d’una persona interlocutora per gestionar el servei, que garanteixi la qualitat
del mateix i que faciliti la comunicació entre els capacitadors/es i/o tutors/es, l’empresa adjudicatària i
Barcelona Activa.
A continuació es detallen les característiques de les activitats:
-

La màxima qualitat, que permeti una experiència d’aprenentatge a l’usuari/ària plenament satisfactòria.

-

Assegurar l’assumpció del/s concepte/s clau de la capacitació i acompanyament (mitjançant fórmules
que facilitin la seva comprensió i assimilació: l’exemplificació, el lligam amb l’actualitat, la participació
activa del participant...).

-

Multicanalitat en la capacitació i acompanyament i/o en les tutories, de manera que es combinin
metodologies i tecnologies d’aprenentatge per garantir l’”engagement” dels/les participants.

-

Caldrà incorporar KPI’s (indicadors) per constatar l’acompliment dels objectius pedagògics envers els
usuaris/es i sempre caldrà incloure avaluacions al final de procés formatiu. La proposta d’avaluació
també haurà de permetre determinar en quin moment el/la participant està preparat per incorporar-se a
un equip de treball (per tant, caldrà també avaluar competències com l’actitud, el compromís amb la
capacitació i acompanyament, el treball en equip, entre d’altres).

-

Adaptar la capacitació i acompanyament i/o les tutories al nivell i les necessitats del grup. Cal aplicar un
ritme coherent que permeti tocar tots els punts bàsics i realitzar les pràctiques sense presses però
sense que sigui lent o perjudiqui el seguiment.

-

Explicar bé el sentit de la pràctica i fomentar l’autonomia en l’aprenentatge, per tal que cada usuari/a
pugui experimentar al seu propi ritme.

-

Resoldre dubtes vetllant per l’equilibri entre el cas concret i la seva aplicació a l’ús grupal.

-

Explicar bé els recursos complementaris que es poden utilitzar més enllà de l’aula.

-

Emmarcar sempre la capacitació i acompanyament i/o les tutories per a Barcelona Activa, fent palès els
seus serveis i facilitant la recomanació d’altres activitats relacionades. I emmarcar-la també en el
projecte de la IT Academy.

-

Tot el material que s’entregui als usuaris/es o que es projecti a l’aula, ha de dur el logo de Barcelona
Activa i el logo de FEDER, ha de ser referenciat a la IT Academy i ha d’adaptar-se en la mesura del
possible al manual d’estil que facilitarà Barcelona Activa. Excepte en el material que es derivi de les
plataformes d’autoaprenentatge.

4.5. Procés de pre-selecció dels usuaris/es
La captació d’usuaris/es per a la inscripció a la capacitació correrà a càrrec de Barcelona Activa, tot i així,
per tal d’assegurar una certa uniformització en el nivell dels usuaris/es que garanteixi el desenvolupament
adequat de la capacitació i acompanyament i el màxim aprofitament, Barcelona Activa podrà demanar
suport expert a l’adjudicatari en el procés de preselecció dels usuaris/es participants.
4.6. Sobre la difusió i el màrqueting per la captació d’usuaris/es
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L’adjudicatari es compromet, sempre i quan Barcelona Activa ho consideri oportú, a dur a terme accions
de difusió i de màrqueting per a la captació d’usuaris/es per a les capacitacions. Tot el material de
divulgació haurà d’haver estat supervisat per Barcelona Activa. Sempre s’haurà d’incloure el logo de
Barcelona Activa i el logo FEDER.
Per fer-ho emprarà els canals de comunicació que li són propis, i facilitarà a Barcelona Activa la possibilitat
d’ús de canals propis de la temàtica del lot corresponent.
El licitador haurà de presentar en la seva oferta, un llistat de quins són els canals que disposa i quines
accions té previst dur a terme, i es tindrà en compte la capacitat per organitzar accions que promoguin la
captació d’usuaris/es i el coneixement de la IT Academy.
5. Nivell de qualitat del servei
Per assegurar un nivell qualitatiu adequat, Barcelona Activa estableix dos criteris:
- El grau de satisfacció: el nivell mínim de satisfacció dels usuaris/es respecte l’activitat i la persona
formadora, mesurats en base a les enquestes del sistema Questback que té establerta l’empresa, ha de
ser de mínim 7,5 punts.
Els usuaris/es hauran de respondre un mínim de dues enquestes de satisfacció, una a meitat de la
capacitació i acompanyament o a la finalització d’un mòdul o tema, o quan hi hagi un canvi de docent, i
l’altra al final de la capacitació i acompanyament. En base als resultats de l’enquesta parcial, tant
l’adjudicatari com Barcelona Activa n’analitzaran els resultats i en cas de trobar-se amb una satisfacció
inferior a la citada, es demanaran canvis a l’adjudicatari. Si aquests canvis no es fessin efectius, o els
resultats no impliquessin un increment de la qualitat de la capacitació i acompanyament, Barcelona
Activa pot imposar les penalitats establertes en el plec de clàusules administratives i resoldre
anticipadament el contracte sense dret a indemnització pel contractista.
- El grau d’aprofitament: el nombre mínim d’usuaris/es que superen el test/certificació final, que hauria de
ser un mínim del 75% dels usuaris/es.
Tota la capacitació i acompanyament de la IT Academy ha de disposar o bé d’una certificació oficial o bé
d’una prova de coneixement final. En aquest últim cas, la prova ha de ser consensuada entre
l’adjudicatari i els responsables de Barcelona Activa. En cas que els nivells d’aprofitament no fossin els
esperats, Barcelona Activa pot imposar les penalitats establertes en el plec de clàusules administratives.
En cas de no complir amb els criteris anteriorment definits, Barcelona Activa pot no prorrogar el present
contracte.
6.

Política de gènere

A més dels objectius citats anteriorment, la IT Academy també te els següents objectius:
-

Contribuir a generar vocacions tècniques/tecnològiques entre les dones i fomentar la incorporació
femenina en sectors tecnològics tradicionalment de majoria masculina.

-

Promoure la igualtat d’oportunitats entres homes i dones en el desenvolupament de les seves carreres
professionals.

-

Contribuir a la reducció del “sostre de vidre”, lluitar contra la escletxa salarial i la segregació vertical.

El licitador haurà de presentar en la seva oferta, elements que contribueixin en aquests objectius i que
garanteixin l’impacte d’aquesta iniciativa i que tinguin sentit en els diferents serveis objecte d’aquest
contracte.
7. Política lingüística
Barcelona Activa estableix el present protocol d’us de la llengua en les sessions grupals que organitza, ja
sigui per oferir informació com formació.
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Barcelona Activa, d’acord amb el reglament d’Ús de la Llengua Catalana de l’Ajuntament de Barcelona
(proposta Ajustada a la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i a la Llei orgànica 6/2006 de 19
de juliol, d ‘estatut d’autonomia de Catalunya), declara el català com a llengua de relació amb les persones
usuàries en les sessions grupals.
Tanmateix, amb l’objectiu de poder oferir la informació i capacitació al conjunt de la ciutadania,
s’estableixen les següents pautes per a l’organització de les sessions grupals pel que fa a l’idioma
d’impartició:
• A les sessions de programació estable, s’haurà de poder lliurar la documentació tant en català com en
castellà.
• A les sessions de programació estable i alta freqüència, s’haurà de poder lliurar la documentació tant
en català com en castellà i programar sessions en els dos idiomes.
• Sempre s’haurà d’informar de l’idioma en que s’imparteix la sessió.
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