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Definició dels escenaris 
S'han definit quatre escenaris a partir del grau d'incidència 
del COVID-19 a la Universitat de Girona i de les directrius 
de les autoritats sanitàries per la situació del virus a la 
demarcació i al país.  

• Escenari 1. Activitat preventiva i reactiva 

• Escenari 2. Reducció de l'activitat presencial 

• Escenari 3. Suspensió de l'activitat lectiva 

• Escenari 4. Tancament de la UdG 

Aquests escenaris es basen en: 

• Nivells definits per l'OMS  (Critical preparedness, 
readiness and response actions for COVID-19) 

• Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya 
PROCICAT 

Escenari 1 
Activació de l'activitat preventiva i reactiva 

Situació de contagi no comunitari del COVID-19. La 
incidència de la malaltia en els membres de la Comunitat 
UdG és baixa i és possible mantenir una activitat 
acadèmica i dels serveis normal.  

En aquest escenari, es prenen mesures de prevenció (com 
la limitació de les concentracions), s'incideix en les 
persones dels grups de risc, s'incrementen les mesures 
higièniques i es porten a terme accions de comunicació 
entre la comunitat universitària. En aquest escenari, es 
preparen també les mesures organitzatives per tal de fer 
front als nous escenaris durant el període d'incidència del 
COVID-19. 
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Escenari 2 
Reducció de l'activitat presencial 

La incidència de la malaltia es manté baixa entre els 
membres de la comunitat , però s ' incrementa 
significativament el nombre de casos en la demarcació o en 
el país. En aquest context, el principal objectiu és 
l'increment de les mesures de prevenció i la limitació de la 
mobilitat dels membres de la comunitat. 

En aquest escenari, s'activaran mecanismes per tal de 
reduir l'activitat presencial de l'estudiantat, el PAS i el PDI.  
En aquest context, s'activarà el PROCICAT per a 
emergències associades a malalties transmissibles 
emergents amb potencial alt risc. Activació de mesures 
organitzatives del personal per minimitzar el risc de 
contagi i garantir la continuïtat de servei.  

 

Escenari 3 
Suspensió de l'activitat lectiva 
 

Situació motivada per l'activació de zona amb transmissió 
comunitària significativa del coronavirus a l'àrea de Girona 
i/o activació del nivell d'emergència 1 PROCICAT. Aquest 
escenari també s'activa amb la recomanació de la 
suspensió de l'activitat lectiva per part de les autoritats 
educatives o sanitàries. 

En aquest escenari se suspenen totes les activitats lectives. 
En aquest escenari la UdG recomana l'activació de 
mecanismes perquè els estudiants puguin accedir als 
continguts mitjançant un sistema de formació no 
presencial durant el període d'incidència del COVID-19. 
Activació de zona amb transmissió comunitària 
significativa de coronavirus que inclogui l’àmbit geogràfic 
de Girona i activació del nivell d’emergència 1 PROCICAT. 
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Escenari 4 
Tancament de la Universitat de Girona 

Alta de la ciutat i/o  de la demarcació com a zona de 
transmissió comunitària i activació del nivell d'emergència 
2 PROCICAT. 

Les autoritats decreten un tancament de la institució i el 
confinament de les persones. La UdG ha de reduir 
l’activitat al mínim per garantir la seguretat de les persones 
i de les instal·lacions. 

1. Resposta en l’àmbit docent 

L’àmbit docent inclou tota l’activitat acadèmica 
relacionada amb l'execució de la docència definida en les 
fitxes de les assignatures de grau i de màster. També inclou 
les activitats de l’Escola de Doctorat en la defensa de tesis.  

 

Responsables 

• Vicerector de Docència i Planificació Acadèmica 

• Degans/es i directora d'escola 

• Director de l’Escola de Doctorat 

• Coordinadors/es d'estudis 

• Responsable de l'Oficina Universitat Empresa 

• Representant del Consell d'Estudiants 
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Escenari 1 
Activació de l'activitat preventiva i reactiva 

Formació de grau i màster en sessions en aula 
Formació de grau i màster en sessions al laboratori, 
activitats de camp, etc. 
Tutorització de treballs final de grau, treballs final de 
màster i tesis doctorals 

• En aquest escenari l ’activitat docent es pot 
desenvolupar amb normalitat. 

• En el cas de malaltia d'un estudiant o d'un professor/a, 
es porten a terme les mesures habituals per a casos de 
malaltia en l'activitat docent. 

• En el cas d'autoconfinament preventiu o de 
confinament obligat, es portaran a terme les mesures 
oportunes per reduir l'afectació de l'activació docent. 
En el cas d'absència del docent, aquest facilitarà el 
material necessari per al desenvolupament de 
l'assignatura durant el període de confinament. En el 
cas d’absència de l’estudiantat, el professorat facilitarà 
la realització de les activitats docents i d’avaluació 
previstes a través dels mecanismes que consideri 

adients, amb igualtat d’oportunitats que la resta 
d’estudiants del grup. 

• Es recomana a les persones incloses en els grups de risc 
que no es desplacin a la UdG. L'acreditació de la seva 
condició de grups de risc es realitzarà a posteriori. Tant 
en el cas dels docents com de l'estudiantat es portaran 
a terme els mecanismes previstos en els punts 
anteriors. 

• Les persones que conviuen amb grups de risc tenen la 
mateixa consideració que els grups de risc. Se'ls 
recomana que no es desplacin a la Universitat de 
Girona. L'acreditació es pot portar a terme a posteriori. 

• La Universitat de Girona informarà de manera directa 
als col·lectius de risc que tingui identificats (per 
exemple els estudiants del Programa Josep Torrellas 
d’Estudis Universitaris per a majors de 50 anys) i els 
recomanarà que no es desplacin a la UdG. 
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Pràctiques curriculars i extracurriculars 

• No hi ha suspensió de les activitats de pràctiques en 
empreses i institucions. 

• Davant la possible suspensió temporal d’una pràctica 
curricular o extracurricular per part de l’empresa o 
institució, el centre docent (en el cas de la pràctica 
curricular) o l’Oficina Universitat Empresa (en el cas de 
la pràctica extracurricular) acordarà amb l’empresa o 
institució els mecanismes oportuns per evitar un efecte 
negatiu en el desenvolupament formatiu de l’estudiant 
afectat, podent-se acollir a allò que estipula la 
Normativa de Pràctiques Externes de la UdG. 

• La Universitat ha de ser informada si es produeix un 
cas confirmat a l’empresa que pugui haver afectat un 
estudiant en el seu període de pràctiques. Si les 
pràctiques són remunerades, l'estudiant té la protecció 
d'incapacitat temporal i en aquest cas, per malaltia 
professional . Aquest supòsit també es produeix si és la 
UdG qui actua com a centre de treball [RD-Llei 
6/2020, que entra en vigor el 12 de març del 2020]. 

Pràctiques clíniques 

• Anul·lació de les pràctiques clíniques en la majoria de 
centres sanitaris. Cada centre afectat donarà una 
resposta a la nova situació acadèmica de l’alumnat, 
d'acord amb les seves possibilitats. 

Tesis doctorals 

• Sempre que sigui possible es recomana posposar la 
defensa de la tesi. Si l’acte de defensa encara no ha 
estat convocat pel president o presidenta del tribunal, 
l’article 10.1 de la normativa dels estudis de doctorat de 
la UdG permet un termini per fer la lectura de 4 mesos 
des de l’aprovació del tribunal, ampliable per 
autorització de les comissions acadèmiques. Si l’acte ja 
ha estat convocat, l’article 10.6 de la mateixa normativa 
permet que, en cas de circumstància justificada, el 
president  o presidenta pugui fixar una nova 
convocatòria en un termini màxim de 15 dies hàbils. 
S’ha de comunicar a la secretaria de l’Escola de 
doctorat.  

• Si no es pot posposar la defensa, es recomana que els 
membres del tribunal que vinguin de l’estranger o de 
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zones amb transmissió de la malaltia comunitària no 
viatgin i que actuïn per videoconferència. Les 
actuacions per videoconferència cal que siguin 
autoritzades per les comissions acadèmiques. L’article 
10.3 permet que un membre del tribunal pugui actuar 
per videoconferència.  

• Es recomana que si el doctorand o doctoranda ha de 
viatjar des de l’estranger o de zones amb alt risc de 
contagi per fer la defensa de la tesi, que la defensi per 
videoconferència. En aquest cas, la sol·licitud ha d’anar 
adreçada al director de l’Escola de Doctorat, que ho ha 
d’autoritzar (article 10.4). 

• Es recomana que, dins del possible, es facin les 
defenses de tesi en aules o sales grans que permetin als 
assistents mantenir la distància de seguretat. 

Mesures de preparació de nous escenaris 

• Recull sistemàtic de totes les eines de virtualització de 
la docència (per part de l'ICE) i distribució d'aquest 
material entre tot el PDI de la UdG. 

• Sensibilització del professorat per tal que sigui actiu en 
la preparació de continguts per adaptar-se a un 
possible escenari més advers. 

• Les àrees d'estudi i els serveis informàtics lliuraran, en 
la mesura de les seves possibilitats, les eines de 
virtualització que necessiti el professorat. 

• Els centres docents podran valorar l'activació de 
sessions virtuals com a prova pilot i podran difondre 
els resultats de l'experiència entre la seva comunitat. 

• L'ICE coordinarà tasques de difusió de bones 
pràctiques en l'àmbit de la virtualització de la docència 
i actuarà com a banc intern de bones pràctiques de la 
UdG. 

 

Escenari 2 
Reducció de l'activitat presencial 

Formació de grau i màster en sessions en aula 
Formació de grau i màster en sessions al laboratori, 
activitats de camp, etc. 
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Tutorització de treballs final de grau, treballs final de 
màster i tesis doctorals 

• S’elimina l’obligatorietat de qualsevol activitat 
d’avaluació que impliqui presencialitat. Aquestes 
activitats podran ser ajornades i executades quan es 
reestableixi la situació de normalitat o bé podran ser 
substituïdes per sistemes d’avaluació alternatius.  

• S'elimina també l'assistència obligatòria a classe. 
• S’aplicaran eines normatives i tècniques per tal que es 

pugui desenvolupar l’activitat formativa de manera 
semipresencial, amb la finalitat de reduir al màxim 
possible la mobilitat de les persones, adaptant-les a la 
singularitat de cada assignatura i centre docent. 

• La reducció de la mobilitat ha d’assegurar que 
l’activitat docent es vegi afectada al mínim possible. En 
aquest sentit, el professorat facilitarà el material 
necessari per al desenvolupament previst de 
l’assignatura a distància a través dels mecanismes 
disponibles. 

• La junta de facultat de cada centre aprovarà els 
mecanismes de l'avaluació alternativa per tal d'adaptar 
l'avaluació als canvis docents produïts per la reducció 
de l'activitat presencial.  

• L'ICE intensifica l'activitat de difusió de bones 
pràctiques en l'àmbit de la virtualitat. 

Pràctiques curriculars i extracurriculars 

• Es garanteix el sistema de tutorització de les pràctiques 
a distància. Els tutors o tutores de pràctiques 
comuniquen a l'estudiantat els mecanismes de 
comunicació alternatius als presencials. 

• Es crearà un gabinet de coordinació format pels 
responsables tècnics i de direcció de les pràctiques amb 
l'Oficina Universitat Empresa, amb la finalitat de fixar 
unes línies d'actuació comunes, sempre respectant la 
singularitat i autonomia de cada centre. 

Pràctiques clíniques 

• Es mantenen les mateixes condicions de prohibició que 
en l'escenari anterior. 

 
Tesis doctorals 

• Es mantenen les mateixes condicions de prohibició que 
en l'escenari anterior. 
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Mesures de preparació de nous escenaris 

• Distribució d'una guia de recursos de docència no 
presencial entre el professorat. 

• Reunions de coordinació entre els responsables de 
centre per identificar totes les accions administratives i 
normatives que s'han de portar a terme per tal 
d'adaptar-se a una escenari de limitació de l'activitat 
lectiva. 

• Identificació dels protocols de relació entre els/les 
coordinadors/es d'estudi i l'estudiantat, en previsió 
d'un escenari de suspensió de l'activitat lectiva. 

Escenari 3. Suspensió de l'activitat lectiva 
Escenari 4. Tancament de la UdG 

• S’aplicaran eines normatives i tècniques per tal que es 
pugui desenvolupar l’activitat formativa de manera no 
presencial, adaptant-les a la singularitat de cada 
assignatura i centre docent. 

• El professorat facilitarà el material necessari per al 
desenvolupament previst de l’assignatura a distància a 
través dels mecanismes disponibles. 

• Els centres  adaptaran la docència al context de no 
presencialitat. Per exemple, es podran anticipar 
assignatures de caràcter teòric previstes per a mesos 
posteriors, amb la finalitat de desenvolupar les sessions 
pràctiques quan es recuperi l'activitat lectiva.  

• Totes les alternatives desenvolupades hauran de ser 
documentades, amb la finalitat que esdevinguin 
evidències per a futures acreditacions dels estudis.  

• S’elimina l’obligatorietat de qualsevol activitat 
d’avaluació que impliqui presencialitat. Aquestes 
activitats podran ser ajornades i executades quan es 
reestableixi la situació de normalitat o bé podran ser 
substituides per sistemes d’avaluació alternatius. Atesa 
la vigència de l'avaluació alternativa, es podrà aplicar 
aquest criteri. 

Pràctiques curriculars i extracurriculars 

• El grup de coodinació de pràctiques establirà unes 
normes d'actuació específiques per al conjunt de 
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l'estudiantat, sempre respectant la singularitat i 
autonomia de cada centre. 

• Totes les tutories de pràctiques es realitzen de forma no 
presencial. Els tutors es comunicaran amb les 
empreses per tal de mantenir una via de contacte 
durant el període de suspensió de l'activitat lectiva. 

• Cada centre farà una relació de l'estudiantat en 
pràctiques i detallarà les mesures alternatives que es 
preveuen en cas d'interrupció de les pràctiques durant 
un determinat període. 

Pràctiques clíniques 

• Es mantenen les mateixes condicions que en l'escenari 
anterior. 

Tesis doctorals 

• Es mantenen les mateixes condicions que en l'escenari 
anterior. 

2. Resposta en l'àmbit de la 
recerca i la transferència 

L’àmbit de la recerca inclou totes les activitats relacionades 
amb la investigació fonamental i aplicada, així com les 
activitats de transferència del coneixement. Afecta la 
recerca del PDI i l'activitat investigadora del personal 
investigador. 

Responsables 

• Vicerectora de Recerca i Transferència 

• Director de l’Escola de Doctorat 

• Caps de departament i directors/es d'instituts de 
recerca 

• Cap de l'OITT 
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Escenari 1. Activació de l'activitat preventiva i 
reactiva 
Escenari 2. Reducció de l'activitat presencial 
Escenari 3. Suspensió de l'activitat lectiva 

• Limitació de la mobilitat nacional i internacional. Es 
recomana que es cancel·lin totes les mobilitats per 
motius de recerca.  

• Es limitaran les llicències de viatge a activitats molt 
justificades i amb desplaçament a zones de molt baix 
risc. Els desplaçaments, si són autoritzats, hauran de 
disposar de reemborsament en cas de cancel·lació. 

• Els grups de recerca, instituts i departaments són els 
responsables de registrar tots els investigadors o 
investigadores internacionals en el registre de 
convidats, que és d'obligat compliment. Les persones 
inscrites en el registre de convidats seran informades 
de les incidències que es produeixin durant el període 
d'incidència del COVID-19. 

• Obligatorietat de l’ús del registre de convidats 
• Recomanació de la no assistència a congressos i 

trobades, seminaris... 

 

Mesures de preparació de nous escenaris 

• Anticipar un possible tancament dels espais de la UdG, 
amb sistemes de treball remot. 

• Preveure l'efecte d'una limitació de la mobilitat en els 
projectes de transferència en què estiguin implicats 
empreses o institucions externes. 

• Preveure el subministraments de fungibles 
• Preparació per a l’autorització d’accés justificat en cas 

d’escenari 4. 
• Revisió de les instal·lacions que requereixen un 

tancament amb seguretat (OSL-SOTIM). 
• Protocol de tancament aplicat a empreses externes 

(manteniments planificats, recollida de residus, etc.). 

Escenari 4. Tancament de la UdG 

• Garantir que es pugui continuar l'activitat de recerca 
inajornable. 

• Seguiment del tancament en seguretat, atenció i servei 
de guàrdia per instal·lacions identificades com a serveis 
crítics (SOTIM-OSL-Adm. de centre). 

• Seguretat Patrimonial 
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3 . R e s p o s t a e n l ' à m b i t d e l 
funcionament de serveis i les àrees 
d’estudi 

Els serveis i les àrees d'estudi inclouen totes les unitats de 
suport a les activitats docents, de recerca, d'orientació 
educativa i professional, així com els àmbits culturals o 
esportius. Aquests serveis estan adreçats a tots els 
membres de la comunitat universitària i a la ciutadania en 
general.  
 
Responsables 

• Gerència 

• Administradors/es d’àrees d’estudis 

• Caps de servei 

Escenari 1. Activació de l'activitat preventiva i 
reactiva  

• El personal de major risc de desenvolupar la malaltia 
greu és identificat i es fomenta que se desenvolupi la 
seva activitat  a través del teletreball. 

• Es porten a terme accions de coordinació entre els 
responsables de centre per definir les mesures de 
prevenció i per organitzar la informació, especialment 
en els punts d'atenció al públic. 

Mesures de preparació de nous escenaris 

• S’activa un pla de la generalització del teletreball 
durant el període d'incidència del COVID-19, sobretot 
si es passa a l’escenari 3. 

• La Universitat de Girona desenvoluparà un sistema 
perquè una part del Personal d'Administració i Serveis 
de la UdG pugui desenvolupar en part la seva activitat a 
distància. 

• Activació de línies de mòbil i terminals de mòbil. 
• Identificació dels serveis crítics a la UdG, i dels 

processos crítics dins de cada servei. 
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• Identificació dels serveis que són fàcilment realitzables 
a distància a través del teletreball. 

• Demanar als serveis que tenen atenció al públic 
(biblioteca...) la definició d’un protocol d’actuació 
davant els escenaris 2 i 3.  

Escenari 2. Reducció de l'activitat presencial 
Escenari 3. Suspensió de l'activitat lectiva 

• Generalització de l’ús del teletreball en tots els serveis i 
llocs de treball on sigui possible, començant pels 
imprescindibles i incloent els estudiants que estan 
realitzant pràctiques a la UdG.  

• Es recomanarà la reducció de les reunions presencials, 
es tendirà a buscar sistemes alternatius.  

• Reducció de l’horari d’atenció al públic en funció dels 
escenaris i substituir-ho per atenció telefònica i 
sistemes electrònics. 

• Es compartiran les mesures preventives i de tot tipus 
amb les empreses concessionàries i de reprogramació 
d’activitats d’empreses externes (manteniments 
planificats, recollida de residus, etc.). 

• Redefinir horari d’obertura d’edificis, i si escau els 
torns a les consergeries. 

Escenari 4. Tancament de la UdG 

• Es mantindran actius només els serveis crítics, 
extremant les mesures de seguretat i anteposant 
sempre el criteri de prudència. 

• S'establiran mecanismes perquè els serveis de suport a 
la docència i la recerca es puguin mantenir parcialment 
de forma virtual, sempre que sigui possible. 



4. Concentracions 

Aquest àmbit fa referència a totes les activitats que 
impliquen concentracions de persones, que estiguin 
integrades tant per membres de la comunitat universitària 
com per integrants d'altres universitats o d'altres àmbits 
socials i culturals. Es considera una concentració qualsevol 
reunió que superi els 25 integrants i que no estigui 
vinculada a l'activitat acadèmica (sessions docents) o de 
serveis.  
 
Responsables 

• Gabinet de crisi COVID-19 de la UdG 

• Administradors/es de centre 

• Consell d’Estudiants i Consell d’Associacions 

Escenari 1. Activació de l'activitat preventiva i 
reactiva 

• La Universitat de Girona prohibeix les concentracions 
de persones i els actes col·lectius que impliquin: (a) 
persones de grups de risc, (b) persones de diversos 
orígens geogràfics, (c) personal sanitari i (d) integrants 
de diversos centres, amb l'excepció de les reunions dels 
òrgans de la UdG. 

• Per aquest motiu, els centres hauran d'inventariar les 
activitats previstes i hauran de fer els tràmits oportuns 
per suspendre-les o ajornar-les.  

Resta d'escenaris 

• La Universitat de Girona prohibeix totes les 
concentracions de persones i els actes col·lectius, així 
com totes les activitats esportives. 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5. Mobilitat internacional 

La mobilitat internacional fa referència als desplaçaments 
de l'estudiantat, del PAS i del PDI a universitats 
internacionals, basats en convenis de col·laboració entre 
les universitats. Integra tant els col·lectius outgoing com 
els incoming. 

Responsables 

• Vicerector de Comunicació i de Relacions Exteriors 

• Cap de l'ORE 

• Responsables d'internacionalització dels centres 

Tots els escenaris 

• La Universitat de Girona recomanarà una reducció de 
la mobilitat internacional. Tot i així, l'ORE valorarà (en 
coordinació amb els responsables de mobilitat dels 
centres) la resposta a les mobilitats pendents. Aquesta 
mesura afecta tant els incoming com els outgoings. 

• Des dels centres es donaran les facilitats necessàries 
perquè els estudiants outgoing que decideixin retornar 
a origen puguin desenvolupar la seva activitat 
acadèmica amb normalitat. 

• Com a mesura preventiva, es recomanarà que les 
persones que provinguin de zones ATC portin a terme 
una acció d'autoconfinament i que extremin les 
precaucions. 

• Es recomanarà a tots els PDI que tinguin previst 
realitzar un viatge internacional que valorin la seva 
cancel·lació i en qualsevol cas contactin amb el lloc de 
destinació per tal d’obtenir la informació necessària a 
l’efecte de la valoració. L'OSL i l'ORE poden informar 
sobre el risc potencial perquè la decisió pugui ser més 
informada. 

• Es destinarà personal específic de l'ORE per a la 
informació i servei a les persones de la UdG incoming i 
outgoing, per tal de resoldre els seus dubtes i per tal de 
trametre totes les recomanacions. 
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6. Mesures de seguretat 

Conjunt d'accions específiques destinades a la prevenció 
del coronavirus i la millora de les condicions higièniques i 
de seguretat de tota la comunitat universitària. 

Responsables 

• Cap de l'Oficina de Salut Laboral 

• Administradors/es de centre 

Escenari 1. Activació de l'activitat preventiva i 
reactiva 

• Fer el seguiment del nou protocol de neteja 
• Assegurar subministrament en els punts previstos de 

solucions alcohòliques i paper als WC.  
• Campanya de sensibilització, facilitar informació i 

formació al personal. 
• Protocol d’actuació en cas de detecció d’un cas positiu 

(desinfecció/consignació) 
• Foment de la comunicació de casos d’aïllament 

domiciliari. 

• Seguiment dels casos i suport a la decisió, als centres i 
unitats administratives 

• Inclusió i revisió dels aspectes tècnics en les FAQ. 

Escenari 2. Reducció de l'activitat presencial 
Escenari 3. Suspensió de l'activitat lectiva 
Escenari 4. Tancament de la UdG 

• Servei d’atenció i d’informació als serveis relacionats 
amb el tancament. 

• Difusió de recomanacions de bones pràctiques en el 
teletreball. 

• Activació de propostes de formació no presencial 
relacionades amb la seguretat i salut. 

• Preparació per al retorn a l’activitat en cas de 
tancaments motivats per activació de casos a la 
Universitat de Girona. 

• Valoració del reforç d’atenció psicològica a la 
comunitat universitària. 
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7. Comunicació 

Aquest àmbit fa referència a totes les accions que es 
portaran a terme amb relació a la informació de les 
incidències, de les mesures de prevenció i de les situacions 
que es produeixin durant la crisi del COVID-19. Fa 
referència tant a la comunicació a tots els membres de la 
comunitat universitària com a la comunicació externa de la 
UdG amb els mitjans i la societat. 

Responsable 

• Vicerector de Comunicació i Relacions Exteriors 

• Cap de l'ACRI 

• Gabinet de crisi COVID-19 de la UdG 

Tots els escenaris 

• Es coordinarà la comunicació a la comunitat 
universitària de totes les incidències amb el criteri de 
transparència i celeritat. La UdG es compromet a 
informar puntualment a tota la comunitat de qualsevol 

aspecte relacionat amb la crisi. El canal oficial de 
comunicació interna serà el correu electrònic. 

• Es portaran a terme mesures d'informació de les 
accions previstes en aquest Pla i de les decisions del 
Gabinet de crisi. Amb aquesta finalitat s'usaran eines 
diverses, com el correu-e, les xarxes socials, la pagina 
web... 

• L'àrea de comunicació actualitzarà de forma 
permanent les FAQ en un espai específic de la pàgina 
web, perquè els membres de la comunitat i els externs 
puuin informar-se de qualsevol incidència.  

• S'informarà els mitjans i la societat de la situació de la 
UdG i de les mesures que prengui la UdG, de forma 
constant, amb els canals habituals. 

• S'activarà un número de whatsapp per a consultes 
especifiques que no siguin incloses a les FAQS 
gestionat des del Gabinet de crisi, obert set dies a la 
setmana amb horari de 9 del matí a 9 del vespre h. Es 
procurarà respondre al més aviat possible. Les 
diferents qüestions que es plantegin al whatsapp 
d’interès general s’afegiran a la llista de FAQS. 

•  El canal Alertes UdG de Telegram serà el canal oficial 
per a informació que no sigui únicament d’ús intern o 
confidencial.  
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Preguntes més freqüents (FAQ)



Què puc fer per protegir-me del 
COVID-19? 

Les mesures genèriques de protecció individual per 
prevenir la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 són les 
mateixes que per evitar la grip o qualsevol altra infecció 
respiratòria aguda similar:  

• Renta’t  les mans freqüentment amb aigua i sabó 
(mínim durant 20 segons) o amb solucions 
alcohòliques, especialment després del contacte 
directe amb persones malaltes o el seu entorn.  

• Evita  tocar-te els ulls, el nas i la boca amb les mans 
brutes.  

• Evita  el contacte estret amb persones que mostrin 
signes d’afecció respiratòria, com ara tos o esternuts.  

• Evita  compartir menjar ni estris (coberts, gots, 
tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense 
netejar-los degudament.  

• M a n t i n g u e s  u n a d i s t à n c i a d e d o s m e t r e s 
aproximadament amb les persones amb símptomes 
d’infecció respiratòria aguda.  

• Tapa’t  la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o 
amb la cara interna del colze en el moment de tossir o 
esternudar i renta’t les mans seguidament.  

• Renta  i desinfecta  freqüentment els objectes i les 
superfícies.  

• Aquestes mesures també protegeixen enfront de 
malalties respiratòries freqüents com la grip. Per 
evitar la infecció, a Catalunya no cal prendre mesures 
especials amb els animals ni amb els aliments.  

Si una persona de la meva facultat 
està afectada per la malaltia, ho 
puc estar jo?
 
És necessari un contacte directe de les secrecions 
respiratòries d’una persona  afectada amb les mucoses 
d’una altra persona (nas, boca, ulls). 

En cas de contacte, els professionals sanitaris són els que 
decideixen si la persona és candidata a l’aïllament 
domiciliari, avaluant els criteris clínics i les circumstàncies 
de l’entorn sanitari i social.  

UdG_C19

!20



Novetat 10.03.20  En cas de dubte utilitzeu el següent 
enllaç (http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test) per 
fer una autovaloració, consulteu amb el vostre metge  o 
truqueu al 061. 

És perillós anar als espais on ha 
estat aquesta persona afectada per 
la malaltia?

La Universitat de Girona ha activat un protocol de neteja 
específic per aquesta situació. Tots els espais  s’han inclòs 
en el protocol. El risc de contagi és baix. 

En cas de contagi, la malaltia molt probablement serà lleu 
(malestar general, febre i tos). Com passa amb la grip, en el 
cas d’emmalaltir per coronavirus SARS-CoV-2, la majoria 
de les persones la passen a casa, sense cap complicació. 

Les persones que han d’estar més atentes són  les 
que pertanyen al grup de risc. Canal Salut  indica que les 
persones més grans i les que tenen altres problemes de 
salut poden estar en risc de contraure una malaltia més 
greu, per la qual cosa hauran d’avaluar de visitar un 
professional sanitari. En cas de tenir sospita de pertànyer 

al grup de risc pots  trucar al 061, valorar-ho amb els  
metges que fan el seguiment del teu estat de salut. 

La millor manera d’evitar contagis, com en altres malalties 
infeccioses, és seguir les recomanacions: 

• Renteu-vos les mans freqüentment  (amb aigua i 
sabó o solucions alcohòliques), especialment 
després del contacte directe amb persones malaltes 
o el seu entorn. 

• Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol 
ús o amb la cara interna del colze en el moment de 
tossir o esternudar i renteu-vos les mans de 
seguida. 

• No apropeu les mans brutes o contaminades a les 
mucoses dels ulls, del nas i de la boca 

• Eviteu el contacte proper (almenys una distància de 
dos metres) amb persones que pateixen infeccions 
respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o 
expectoracions, i no hi compartiu les pertinences 
personals. 

• Eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, 
tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense 
netejar-los degudament. 

UdG_C19

!21

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test
http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test
http://canalsalut.gencat.cat/


Com puc saber si pertanyo a un 
grup de risc? 

Canal Salut  indica que les persones més grans i les que 
tenen altres problemes de salut poden estar en risc de 
contraure una malaltia més greu, per la qual cosa hauran 
d’avaluar de visitar un professional sanitari. En cas de tenir 
sospita de pertànyer al grup de risc pots utilitzeu el següent 
enllaç per fer una autovaloració 

Novetat 10.03.20. Consulteu amb el vostre  metge  o 
truqueu al 061.trucar al 061,  i/o  valorar-ho amb els teus 
metges que fan el seguiment del teu estat de salut. 
 

M'han confirmat que a la meva 
Facultat hi ha un cas confirmat de 
coronavirus. Què puc fer? 
En principi no has de prendre cap mesura i menys encara 
alarmar-te.  Salut pública  haurà revisat amb la persona 
confirmada el llistat de persones amb les quals ha tingut 
un contacte estret i et contactarà si estàs en el grup. Pot ser 
que  se  t’indiqui  que facis aïllament. En cas de dubte 

truca al 061, és des d’on valoraran com actuar i et donaran 
les indicacions que has de seguir. 

Si salut pública no ha considerat el teu cas com a cas que 
requereix aïllament, i si el teu estat general és bo, pots fer 
vida normal en família o amb els amics i en l’àmbit laboral 
o educatiu.  Per prevenir el virus, cal que apliquis    les 
mesures genèriques de protecció davant de qualsevol 
malaltia respiratòria: 

• Renteu-vos les mans freqüentment (amb aigua i sabó 
o solucions alcohòliques), especialment després del 
contacte directe amb persones malaltes o el seu 
entorn.  

• Tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o 
amb la cara interna del colze en el moment de tossir o 
esternudar i renteu-vos les mans de seguida.  

• No apropeu les mans brutes o contaminades a les 
mucoses dels ulls, del nas i de la boca  

• Eviteu el contacte proper (almenys una distància de 
dos metres) amb persones que pateixen infeccions 
respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o 
expectoracions, i no hi compartiu les pertinences 
personals.  
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• Eviteu compartir menjar i estris (coberts, gots, 
tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense 
netejar-los degudament.  

La Universitat de Girona vol contribuir a evitar que la por 
es converteixi en un fenomen viral que interfereixi en la ja 
prou complexa situació sanitària.  I en concret comparteix 
les recomanacions a la ciutadania per a la gestió 
psicològica de l’alerta per coronavirus. Veure enllaç 

Se suspendran les classes? 

En aquests moments l’activitat acadèmica als centres UdG 
continua amb normalitat. 

Novetat 11.03.20 Les pràctiques clíniques hospitalàries 
estan suspeses temporalment pels estudis de Medicina i 
d'Infermeria.  
Us recomanem seguir el canal oficial de Telegram Alertes 
UdG https://t.me/s/alertesudg   

v 

Com estudiant, com sabré que s'ha   
suspés  les classes? 

Seguint els canals habituals, un professor  quan no pot 
realitzar la seva docència avisa al centre i normalment, si li 
és possible  també  ho comunica a través del Moodle  de 
l’assignatura i indica com es recuperarà o com se'n farà el 
seguiment  durant els dies que preveu d’absència.  El 
professor també pot demanar que des del centre l’ajudem a 
comunicar-vos  les incidències per evitar desplaçaments 
innecessaris. 

Soc estudiant. He d'avisar si m'han 
comunicat que he d'estar en 
aïllament domiciliari ? 

S í . E t d e m a n e m q u e e n v i ï s u n c o r r e u 
a  osl@udg.edu  i  que  avisis a la teva facultat,  així es 
podrà  fer un seguiment i facilitar-te informació  sobre 
aquells  aspectes que puguin afectar la teva progressió 
acadèmica. Si tens dubtes en relació a la teva situació de 
salut, en primer terme truca al 061 i també pots contactar 
amb osl@udg.edu.  

UdG_C19

!23

https://www.copc.cat/ct/noticias/1026/Recomanacions-a-la-ciutadania-per-a-la-gestio-psicol-gica-de-l-alerta-per-coronavirus
https://t.me/s/alertesudg
mailto:osl@udg.edu
mailto:osl@udg.edu


L’aïllament domiciliari consisteix a mantenir-se a casa  i no 
sortir a espais públics.  L’objectiu fonamental de les 
mesures d’aïllament és  el de  mantenir aïllat el virus i 
evitar-ne la propagació.  

Aïllar-se a casa amb símptomes lleus, per indicació 
mèdica,    és una responsabilitat que té la ciutadania per 
evitar el contagi d’amics i veïns. 

Els professionals sanitaris són els que decideixen si ets una 
persona candidata a l’aïllament domiciliari, avaluant els 
criteris clínics i les circumstàncies del teu entorn sanitari i 
social.  

Els professionals sanitaris estaran en contacte amb   tu  i 
faran el seguiment del teu cas.  

Podràs seguir convivint amb les persones de la teva llar, 
i  tots hauran de prendre les mesures que els indiquin els 
professionals sanitaris.  

Font: Canal Salut  

Soc estudiant, m'han informat que 
a la meva Facultat hi hagut casos 
confirmats de COVID-19. Si 
pertanyo a un grup de risc, quin 
suport puc tenir si no vinc a 
classe? 

El procediment que hem establert en aquests moments és 
que en aquests casos justificats,ho comuniqueu al deganat/
direcció del vostre centre amb còpia a osl@udg.edu que en 
farà el seguiment. Faciliteu dades bàsiques (nom, 
cognoms, estudis i curs) indiqueu a l’assumpte COVID19 
En algún moment caldrà fer algún tràmit administratiu de 
justificació que farem més endavant, et recomanem que 
puguis documentar la teva situació. 

Continua fent el màxim de seguiment posible de les teves 
assignatures amb les eines que ja tens a la teva disposició: 
Moodle i els entorns de treball col·laboratius amb 
companys de curs. 

La universitat és un entorn com qualsevol altre espai 
públic en relació a la propagació del COVID-19. Et 
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recomanem que siguis coherent en la teva decisió, i 
extremis les precaucions que ens indiquen les autoritats 
sanitàries, bones pràctiques preventives. 
Consulta fonts d’informació fiables i contrastades com el 
Canal Salut. 

La Universitat de Girona vol contribuir a evitar que la por 
es converteixi en un fenomen viral que interfereixi en la ja 
prou complexa situació sanitària. I en concret comparteix 
les recomanacions a la ciutadania per a la gestió 
psicològica de l’alerta per coronavirus. Veure enllaç. 

Soc estudiant, m'han informat que 
a la meva Facultat hi hagut casos 
confirmats de COVID-19. No 
pertanyo a un grup de risc, però 
convisc amb persones de grups de 
risc o en aïllament domiciliari  
sol·licitat per Salut, quin suport 
puc tenir si no vinc a classe? 
Tens el mateix suport que si pertanys a un grup de risc. Et 
remetem a la FAQ anterior. 

En algun moment, més endavant, caldrà fer algun tràmit 
administratiu de justificació, per tant et recomanem que 
puguis documentar la teva situació. 

Com puc saber si he anat a classe 
amb un professor/a afectat/da? 

Les dades de l’estat de salut d’una persona són 
confidencials: no podem facilitar aquesta informació.  

Salut pública ha valorat tots els casos tenint en compte el 
tipus d’activitat docent tant si és de teoria, pràctica, 
tutories, etc... Ha contactat amb els que s’han considerat 
contacte estret i des del 5 de març també contactarà amb 
els que es defineixen com contacte estret casual. Si no t'han 
contactat és que no cal que prenguis cap mesura 
específica.  

Pensa que hi ha molts motius pels quals el professorat no 
vingui a classe i que poden no estar relacionats amb el 
COVID-19: per   exemple encara estem en època de 
temporada gripal, en aquests moments acabem de sortir 
del llindar epidèmic moderat.  
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Vull ajudar. Com ho puc fer? 

Ajudant-nos a evitar que la por es converteixi en un 
fenomen viral que interfereixi en la ja prou complexa 
situació sanitària. Fent seguiment de canals de 
comunicació fiables i contrastats. 

Col·laborant i promovent les bones pràctiques preventives 
entre els companys. 

Promovent entorns col·laboratius utilitzant eines online de 
suport informals entre companys. No només per facilitar el 
seguiment a companys sinó també per facilitar suport 
social. 

Si observes que algun company té una situació sobre la que 
caldria actuar de forma urgent recomana-li que es posi en 
contacte amb nosaltres o ens contacti o al 061 i/o al telèfon 
o correu osl@udg.edu o als seus referents acadèmics, 
tutors, etc. de la UdG mirarem de canalitzar el suport 
necessari. 

Acceptant que l’evolució de la situación fa necessari que 
algunes mesures també evolucionin i s’adaptin 
constantment. 

Soc PAS/PDI de la UdG, m'han 
informat que a la meva Facultat o 
lloc de treball hi ha hagut casos 
confirmats de COVID-19. Si 
pertanyo a un grup de risc quin 
suport puc tenir si no vinc 
treballar? 

El procediment que hem establert en aquests moments en 
aquests casos justificats, és el següent: 

• Si ets PAS: comunicació per correu electrònic al teu 
cap de servei/unitat administrativa. 

• Si ets PDI: comunicació per correu electrònic a la 
direcció del teu Departament. 

Et recomanem que quan enviïs el correu indiquis a 
l’assumpte COVID-19. La persona a qui ho hagis 
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comunicat farà una proposta d’actuació que Gerència o 
Vicerectorat de Personal validarà. 

La UdG disposa de les eines telemàtiques necessàries 
perquè puguis continuar la teva activitat amb la màxima 
normalitat possible des de casa. Si preveus que podeu 
necessitar activar algun suport específic utilitzeu l’apartat 
+TIC, feu una incidència indicant què necessiteu i citant 
COVID-19. 

Si l’actuació condiciona l’activitat acadèmica has de 
comunicar que no atendràs les classes als estudiants via 
Moodle i al coordinador d’estudis. Has de valorar, també, 
si hi ha possibilitat de substitució per un company, 
proposar activitats docents no presencials, etc. 

En algun moment, més endavant, caldrà fer algun tràmit 
administratiu de justificació, per la qual cosa et 
recomanem que puguis documentar la teva situació. 

Soc PAS/PDI de la UdG, m'han 
informat que a la meva Facultat o 
lloc de treball hi ha hagut casos 
confirmats de COVID-19. No 
pertanyo a un grup de risc però 
convisc amb persones de grups de 
risc, casos confirmats o en 
aïllament sol·licitat per Salut, quin 
suport puc tenir si no vinc 
treballar? 

Tens el suport de les eines habituals de conciliació familiar 
i complementàriament el mateix suport que si es pertany a 
un grup de risc. Els   mecanismes són els mateixos, et 
remetem a la resposta a la anterior. 

En algun moment, més endavant, caldrà fer algun tràmit 
administratiu de justificació per tant et recomanem que 
puguis documentar la teva situació. 

La Universitat de Girona vol contribuir a evitar que la por 
es converteixi en un fenomen viral que interfereixi en la ja 

UdG_C19

!27



prou complexa situació sanitària. I en concret comparteix 
les recomanacions a la ciutadania per a la gestió 
psicològica de l’alerta per coronavirus. Veure enllaç. 

Què he de fer si he tornat de zones 
de risc? 

Actualment existeixen evidències de transmissió 
comunitària a la Xina continental, Singapur, HongKong, 
Japó, Corea del Sud, Iran i Itàlia (regions de la Llombardia, 
el Vèneto, Emília Romanya i el Piamont). Segons l’evolució 
de la situació, les zones de risc poden anar variant. Enllaç. 
Si el teu estat general és bo, pots fer vida normal en família 
o amb els amics en tots els àmbits. 
  
Tot i així, observa el teu estat de salut durant els 14 dies 
posteriors al viatge i si presentes símptomes com febre, 
dificultat per respirar, tos o malestar general, queda’t a 
casa i comunica per telèfon als serveis sanitaris 
l’antecedent de l’estada a una zona de risc utilitza  el 
s e g ü e n t e n l l a ç p e r f e r 
una  autovaloració  (Novetat  10.03.20),  consulta  amb el 
vostre metge o truqueu al 061.  

És important que els informis sobre el viatge que acabes de 
fer i sobre els símptomes que tens, perquè així podran 
valorar si t'has de quedar a casa amb aïllament domiciliari 
o no, i et donaran les indicacions que hauràs de seguir. Et 
demanem també que ens avisis al correu electrònic 
osl@udg.edu, indicant COVID19 a l’assumpte, o truca al 
972 41 98 03 per poder fer un seguiment dels casos i, si 
s'escau, establir sistemes de suport interns. 

Què he de fer si viatjo a una zona 
de risc? 

Tot i que l’Organització Mundial de la Salut no recomana 
cap tipus de restricció en relació amb els viatges ni amb el 
comerç amb les zones afectades, és aconsellable evitar fer-
hi viatges innecessaris. Les autoritats d’aquests països han 
adoptat mesures que restringeixen la mobilitat i la 
circulació de les persones a les àrees afectades. Consulteu i 
mantingueu contacte permanent amb les vostres 
institucions de destí i sol·liciteu informació sobre el suport 
que podeu tenir un cop us trobeu allà.  
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Novetat 11.03.20 Prohibició dels vols directes d'Itàlia a 
Espanya des de les 00:00 horas del dia 11 de marça fins les 
00:00 horas del dia 25 de març. Enllaç nota de premsa..  
Documents interns de recomanacions (cal estar identificat) 
Enllaç 

Què he de fer si estic pendent de 
fer un intercanvi en alguna de les 
zones de risc? 

Atesa la situació epidemiològica mundial del brot del nou 
coronavirus SARS-CoV-2 i la declaració per part de l’OMS 
com a emergència de salut pública d’importància 
internacional (ESPII) és aconsellable mantenir-se alerta i 
veure l’evolució en els propers mesos. Actualment, és 
aconsellable evitar viatges innecessaris a les zones 
afectades. 

En aquests moments estem en fase de contenció, a dia 
d’avui (10.03.20) només s’han anul·lar les activitats per a 
p e r s o n a l s a n i t a r i . L a U d G r e c o m a n a q u e 
tampoc  s’organitzin activitats  especialment  dirigides 
a persones que puguin pertànyer a grups de risc. 

Novetat 11.03. S'amplia la recomanació d'evitar organitzar 
i participar en  activtats que impliquen mobilitat 
internacional i estatal.   

Novetat 11.03 El Departament d’Educació insta a la 
suspensió de tota activitat que organitzin els centres 
educatius del Departament o qualsevol servei del mateix 
Departament que no sigui lectiva o curricular, que es faci 
fora del centre i que impliqui professorat, personal no 
docent o alumnat de diversos centres simultàniament. Les 
sortides lectives que impliquin un sol centre es poden 
mantenir. Aquesta mesura de suspensió té efectes sobre 
fires, trobades, cantades, certàmens, etc. Enllaç nota de 
premsa 

Informeu tant freqüentment com sigui necessari als 
vostres convidats i inscrits sobre l’evolució de la situació. 
Disposeu d’unes plantilles informatives que podeu 
descarregar a intranet, Oficina de salut laboral. 
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Docència i avaluació no presencial a la UdG



 
Introducció  
El curs 2008-2009 la UdG va optar per la utilització de la 
plataforma Moodle  com a entorn virtual d’ensenyament i 
aprenentatge. A partir de llavors s’ha treballat per anar-hi 
incorporant tots aquells complements, eines i recursos que 
facilitin  la  tasca docent, el seguiment de l’avaluació i  la 
c o m u n i c a c i ó  e f e c t i v a  e n t r e  p r o f e s s o r a t i 
alumnat.  D’aquesta manera ara es disposa d’una 
plataforma que ofereix la possibilitat de donar suport tant 
a la docència presencial com a la semipresencial i, fins i tot, 
per a la no presencial.  

Aquest document s’estructura en tres grans apartats:  
Les eines i recursos que ofereix la plataforma Moodle per a 
facilitar la comunicació, la docència i l’avaluació,   
Espais de suport a l’ús de la plataforma Moodle,   
Altres eines i recursos de la xarxa que ens poden ser útils 
en el moment de dissenyar les accions docents.   

Eines i recursos al Moodle 
Comunicatives  

Aquest apartat recull aquells recursos que ens permeten 
mantenir una comunicació efectiva amb l’alumnat més 
enllà del correu electrònic.  

• Fòrum d’avisos i notícies. Es tracta d'un fòrum on 
només hi poden escriure aquelles persones que tenen 
el rol de professor o professora. És especialment 
interessant el fet que qualsevol entrada que hi 
escrivim genera, automàticament, un correu 
electrònic que arriba a totes les persones vinculades al 
curs. És, doncs, un molt bon recurs per enviar 
comunicats a l'alumnat. Si tenim el curs estructurat 
en diversos grups podrem escollir, a més, a quin grup 
dirigim una entrada determinada. D'aquesta manera, 
només rebran la notificació aquells alumnes  que 
nosaltres vulguem.  

• Missatgeria interna de Moodle.  Es tracta d'un 
servei integrat a Moodle  que ens permet mantenir 
una comunicació asíncrona amb qualsevol persona 
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vinculada a l'entorn Moodle  de la UdG. Hi podem 
accedir a través de la icona amb forma de bafarada 
que podem trobar a l'extrem superior del nostre curs 
de Moodle.   
Si volem utilitzar aquesta eina per enviar un missatge 
a un grup  d'estudiants podem  anar al menú 
superior  Aquesta assignatura > Gent, escollir els 
destinataris i enviar-los un missatge a partir de 
l'opció que trobarem al menú desplegable de la part 
inferior de la pàgina.   

• Eina de viodeconferència. L'entorn Moodle de la 
UdG disposa d'un servei de videoconferència integrat 
que ens permet mantenir tutories de vídeo amb un 
grup d'estudiants. El seu nom és  BigBlueButton. 
Per afegir una sala de videoconferència haurem 
d'activar l'edició de la nostra assignatura, anar al final 
de la secció on la vulguem crear i fer clic a Afegeix 
una activitat o un recurs > BigBlueButton. Llavors, 
només cal ajustar els paràmetres de configuració a la 
nostra conveniència.  

•  
Algunes de les característiques interessants d'aquesta 
eina és que permet compartir l'escriptori, utilitzar una 

presentació i gravar les sessions perquè puguin ser 
consultades posteriorment.   
  

Docència  

En aquest apartat s’hi relacionen, de forma sintètica, 
a l g u n s r e c u r s o s i a c t i v i t a t s q u e o f e r e i x l a 
plataforma  Moodle  per facilitar la tasca docent del 
professorat. 

Recursos  

• Arxius: Moodle permet proporcionar un arxiu com a 
recurs. Aquest arxiu pot ser de qualsevol tipus: 
document de text, imatge, so, vídeo... Aquest recurs 
està limitat a una capacitat de 100Mb. Per això no sol 
ser una bona idea utilitzar aquest recurs per a penjar 
vídeos. Hi podeu accedir fent clic a  Afegeix una 
activitat o un recurs > Fitxer.   

• Enllaços:  Ens permet crear un enllaç a algun 
contingut que sigui d'interès per a la nostra 
assignatura. Podeu afegir enllaços fent clic a Afegeix 
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una activitat o un recurs >URL.   

• Vídeos: La recomanació és la de no pujar vídeos des 
del recurs Fitxer del que hem parlat abans. Una opció 
millor és la de penjar el vídeo en algun repositori de 
vídeos com pot ser YouTube  o Vimeo  (ens caldrà 
crear un compte d'usuari). Podem vincular vídeos a la 
nostra assignatura a partir del recurs URL que hem 
vist fa tot just un moment, o bé a partir de qualsevol 
quadre d'edició de text que tenen la major part de 
recursos i activitats de Moodle. En aquest darrer cas, 
a partir dels botons del quadre de text, podem optar 
per incrustar el vídeo de manera que el puguem 
visualitzar  directament sense sortir de la nostra 
assignatura.   

• Activitats. En aquest apartat es destaquen, només, 
aquelles activitats que són d'ús més comú, entenent 
que Moodle ofereix un gran ventall de possibilitats.   

• Tasca:  És l'activitat que ens permet proposar un 
treball al nostre alumnat i que ens el lliuri a través de 
l'elaboració d'un arxiu que haurà de penjar en aquest 
mateix espai. S'accepta qualsevol tipus d'arxiu. Si es 

tracta d'un document de text, es recomana que el 
lliurin en format  pdf  perquè el podreu visualitzar (i 
fer anotacions) directament des de l'entorn Moodle. 
Podeu afegir una tasca fent clic a  Afegeix una 
activitat o un recurs >Tasca.   
   
Si hem creat grups en la nostra assignatura, podrem 
proposar tasques per grups. Això vol dir que n'hi 
haurà prou que una sola persona del grup pengi la 
tasca i que, en avaluar-la, la nota es repliqui a totes 
les persones que formen el grup.   
   

• Qüestionaris:  Es tracta d'un tipus d'activitat que 
tant podem utilitzar amb finalitats formatives com 
avaluadores. Podem dissenyar com volem que sigui 
aquest qüestionari (temporització, nombre d'intents, 
temps per a cada intent...) i vincular-hi les preguntes 
del banc de preguntes que vulguem. Els qüestionaris 
de  Moodle  admeten la vinculació de preguntes 
aleatòries que estiguin dins una categoria 
determinada del banc de preguntes. Es pot afegir un 
qüestionari fent clic a    Afegeix una activitat o un 
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recurs > Qüestionari.   
  

• Taller: Aquesta activitat es basa en l'avaluació entre 
iguals. Es proposa una tasca que cada estudiant ha de 
lliurar. Un cop lliurada, decidirem quantes persones 
revisen cada tasca. La nota final és el resultat de la 
combinació de les diferents avaluacions dels 
companys i companyes. Es pot afegir un taller fent 
clic a Afegeix una activitat o un recurs > Taller.   
   

Avaluació  

Conjunt de propostes per a fer un correcte seguiment de 
l’avaluació dins la plataforma  

Moodle 

• Diferents mètodes de qualificació. Moodle permet 
triar diferents mètodes de qualificació. Entre els més 
destacats trobem:   

• Puntuació directa. Es tracta d'escriure una nota 
numèrica directament des de la tasca (opció 
recomanada) o del qualificador.  Cal tenir present 
que  Moodle  treballa, per defecte, amb  puntuacions 
sobre 100. Si no ho hem canviat (a 10, per exemple) 
hem de vetllar per utilitzar aquest rang numèric.   

• Rúbrica d'avaluació. Es tracta d'una graella de doble 
entrada on trobem, en vertical, els criteris de 
qualificació que decidim que ha de tenir una 
determinada tasca i, en horitzontal, el nivell 
d'assoliment de cada criteri. A l'hora d'avaluar haurem 
de fer clic sobre un nivell per a cadascun dels criteris. El 
sistema ho traduirà a una nota numèrica.   
Aquest sistema té dues avantatges principals: en primer 
lloc, l'alumnat coneix els criteris d'avaluació abans de 
realitzar la tasca; en segon lloc, es tracta d'una forma 
d'avaluació més objectiva.   

• Control antiplagi Urkund.  L'entorn Moodle  de la 
U d G d i s p o s a d ' u n a e i n a d e 
control  antiplagi  anomenat  Urkund. Podem activar 
aquesta eina des de dins d'una activitat del tipus tasca. 
Per a cada lliurament, aquest recurs ens indicarà el grau 
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de plagi que té el treball de cada estudiant amb un tant 
per cent. Cal tenir cura en la interpretació d'aquest 
percentatge perquè totes les citacions literals i la 
bibliografia la destacarà com a plagi. Si aquest és el cas, 
podem accedir a l'anàlisi que ha fet Urkund d'un treball 
concret i ajustar-ne els paràmetres.   

• Control d'assistència.  L'entorn Moodle  de la UdG 
compta amb una activitat anomenada Assistència  que 
ens permet portar un control dels estudiants que 
assisteixen a classe. Hi ha la possibilitat que siguin els 
propis estudiants qui marquin la seva assistència a 
partir d'uns paràmetres determinats.   

• Gestió del qualificador.  Totes les activitats del 
tipus tasca, qüestionari o taller passaran a formar part 
del qualificador. Si realitzem algun examen escrit, 
podem crear una tasca i indicar que no cal que l'alumnat 
lliuri  res; d'aquesta manera, es crearà una columna al 
qualificador que omplirem amb la nota que hagin 
obtingut els estudiants.   
   
Seguint l'enllaç des de la barra lateral Administració > 
Configuració del llibre de qualificacions  podrem 

accedir a l'espai on es gestiona el disseny de l'avaluació 
de la nostra assignatura. Podrem crear  categories 
d'avaluació  per organitzar les activitats en blocs. 
Podrem decidir de quina forma es calcula la nota final: 
mitjana, mitjana ponderada (per indicar un tant per 
cent de ponderació per a cada categoria o activitat de 
formació). Podrem decidir si les notes es mostren sobre 
un total de 100 o de 10.  
   
Organitzar el qualificador al principi del curs pot 
solucionar molts problemes posteriors en la gestió de la 
qualificació.  

 

Suport  

• En el canal de  YouTube  de l’ICE Josep  Pallach  de la 
UdG s’hi pot trobar un conjunt de vídeos sobre el 
correcte ús docent dels recursos i activitats que ofereix 
la plataforma Moodle.    
   
En aquests vídeos s'hi poden trobar la major part 
d'explicacions del que s'ha  esmentat  en aquest 
document.  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La llista de vídeos es va ampliant de forma periòdica. Es 
pot accedir a aquest canal a través del següent 
enllaç: http://bit.ly/videosudgmoodle.    
  

• T a m b é d e s d e l ’ I C E d e l a U d G s ’ h a c r e a t 
un  tutorial  de  Moodle  on es pot trobar, de forma 
estructurada, l’explicació de com  es poden utilitzar les 
eines de  Moodle  per a una docència efectiva i de 
qualitat.    
   
Es tracta d’un curs creat a la mateixa plataforma que 
permet  l’autoinscripció  per a tot el professorat de la 
comunitat UdG. Es pot accedir a aquest espai a través 
del següent enllaç:  http://bit.ly/tutorialudgmoodle.  Si 
teniu algun dubte, podeu trucar al telèfon 972 41 89 56 
(8956 des de la pròpia UdG) o escriure un correu 
electrònic a pere.cornellacanals@udg.edu.    

Altres eines i recursos  
A més de la plataforma Moodle, a la xarxa podem trobar 
una gran quantitat d’eines que ens poden ajudar tant el la 
comunicació amb l’alumnat com en l’acció docent i el 
seguiment de l’avaluació.  

Pode u t robar a lg un sug g e r ime nt e n l ’ ap ar ta t 
de recursos de l’espai  ICEberg que es manté des de l’ICE 
de la UdG. Podeu accedir a aquest espai a partir de 
l’enllaç: https://iceberg.udg.edu/recursos.  

D’entre tots els recursos que s’han presentat fins ara, 
podem destacar:  

• Screencast-o-matic (https://screencast-o-
matic.com/). Eina que serveix per gravar tot el que 
passa a la pantalla de l'ordinador. Si disposem 
d'una webcam, també pot gravar el que captura la 
càmera. O, si ens convé més, podem combinar la 
captura de la pantalla amb el que captura la 
càmera. Indicat per gravar presentacions 
i tutorials d'ús d'alguna aplicació.    
   
El resultat final és un arxiu en format de vídeo que 
podem utilitzar de diverses formes. Com que és 
possible que l'arxiu resultant tingui un gran volum, 
es recomana penjar l'arxiu en algun canal de vídeo 
(tal i com s'ha comentat abans) i referenciar-lo des 
del nostre curs de Moodle.   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La versió gratuïta té la limitació de poder gravar 
vídeos d'una durada màxima de 15 minuts. Cal 
recordar que no és recomanable gravar vídeos molt 
llargs.   

• Gravar una presentació PowerPoint . 
L'aplicació PowerPoint ofereix la possibilitat de 
poder gravar la presentació i posar veu a la narració 
que vulguem fer. L'arxiu resultant és un arxiu de 
vídeo i el podem tractar de la mateixa manera que 
en el punt anterior.   

• Sala de gravació de vídeos de l'ICE. L'ICE de 
la UdG disposa d'una sala de gravació de vídeo que 
està a disposició de tot el professorat de la UdG. 
Disposa de tot el material necessari per a poder 
gravar vídeos docents: càmera, micros  de solapa, 
possibilitat d'utilitzar croma i teleprompter. Des de 
l'ICE us donaran tot el suport en les gravacions i us 
orientaran sobre com editar els vídeos resultants.   
   
Podeu trobar més informació en aquest 
enllaç:    https://iceberg.udg.edu/coneixes-la-sala-
de-gravacio-de-lice/.   I, si us interessa, podeu fer 

una reserva de la sala a  

• Podcàsting.  En docència podem fer servir 
els  podcasts  per a distribuir continguts en format 
d’àudio o, fins i tot, per incrustar-los en les nostres 
assignatures de Moodle  (o de qualsevol altre lloc 
web). La idea és que l’alumnat pugui escoltar-lo en 
qualsevol lloc i en qualsevol moment.   
En podeu trobar més informació i algun 
s u g g e r i m e n t a  h t t p s : / / i c e b e r g . u d g . e d u /
podcasting/   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