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Activació de l'escenari 5  
Tancament perllongat de la UdG  
 
El pla de resposta de la incidència de la COVID-19 a la 
Universitat de Girona preveu quatre escenaris:  
 
• 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  
 
El Govern de l'Estat ha decretat l'estat d'alarma i ha 
decretat la suspensió de les activitats no essencials a partir 
del dilluns 30 de març. Tot i que aquesta situació és 
transitòria, amb un confinament de quatre setmanes, 
aquest document es planteja un nou escenari, escenari 5, 
amb la previsió d'un tancament més perllongat, que pot ser 
d'un mínim de dos mesos i es pot allargar més enllà de 
l'acabament del curs 2019-2020.  

 
També es planteja que el retorn a l'activitat presencial 
necessàriament s'haurà de fer de forma progressiva i amb 
mesures preventives intensives.  
 
Així, doncs, es defineixen dos nous escenaris:  
 
• Escenari 5. Tancament perllongat de la UdG  
 
• Escenari 6. Retorn a l'activitat presencial  

Aquest document explicita les mesures previstes per  a 
l'escenari 5 del Pla de resposta de la UdG a la COVID-19.  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1. Àmbit docent  
 
Comunicació professorat-estudiantat  
 
La plataforma bàsica de comunicació entre el professor i 
l'estudiant serà el Moodle.  
 
L'estudiantat que no pugui accedir als continguts digitals, 
com a conseqüència de la impossibilitat d'accedir a 
internet o per no disposar d'un ordinador, podrà traslladar 
aquesta necessitat a la coordinació d'estudis de grau o a la 
direcció de màster, segons correspongui. La Universitat de 
Girona buscarà els mecanismes per resoldre aquesta 
mancança.  
 
Adaptació de la docència  

• Tota l'activitat docent en aquest escenari serà no 
presencial.  

• El professorat responsable de les assignatures haurà de 
reprogramar i repensar les activitats formatives i 
avaluatives de l'assignatura omplint la pestanya que 
s'ha habilitat amb aquesta finalitat en el disseny de 
l'assignatura. El termini finalitza el 14 d'abril, inclòs.  

•  
Aquestes modificacions, abans de ser publicades, 
hauran de ser validades per la coordinació d'estudis. El 
termini finalitza el 17 d'abril, inclòs.  

• Es posarà a disposició del professorat una guia amb 
orientacions per a la realització de l'avaluació no 
presencial.  

 
Adaptació de l’avaluació  
 
L'avaluació en aquest escenari serà no presencial.  
 
• Aquelles assignatures que puguin mantenir el sistema 
d’avaluació continuada o alternativa prevista a la fitxa de 
l'assignatura hauran de finalitzar-la de manera no 
presencial.  
 
• Aquelles assignatures que, per la naturalesa de la 
situació, hagin vist alterat el sistema d'avaluació previst, 
hauran de repensar-lo, i el nou sistema haurà de ser 
introduït en la pestanya habilitada i ja esmentada.  

• En el cas que sigui necessari l'ús d'una eina de vigilància 
electrònica d'exàmens (proctoring), es recomana per a 
grups grans utilitzar les plataformes validades pel Servei 
Informàtic i que puntualment s’actualitzen i es posen a 
disposició al web La UdG a casa.  
 
El professorat haurà de validar que tot l’estudiantat 
disposa de la infraestructura necessària per realitzar 
l’avaluació no presencial, i si no és així, la UdG haurà de 
proposar una solució.  
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Virtualització  
 
Podeu consultar recursos per a la docència no presencial 
als webs següents:  
 
https://www.udg.edu/ca/acasa/Docencia-no-presencial  
https://iceberg.udg.edu/ 
 
Tutories de graus, màsters, TFG i TFM  
 
El tutor o la tutora continuarà fent el seguiment no 
presencial pels canals que consideri més adequats. Les 
eines disponibles per realitzar videoconferències estan 
especificades en la web La UdG a casa.  
 
Defenses de TFG i TFM  
 
Cada centre docent, facultat o escola, establirà els 
mecanismes que consideri oportuns per garantir la defensa 
dels TFG i TFM de manera no presencial, tal com preveu la 
normativa vigent de la UdG i dins les dates de tancament 
d'actes previstes en el calendari acadèmic.  
 
Els centres docents podran determinar, si així ho 
estableixen, una data addicional per a la defensa d'aquests 
treballs dins l'any 2020.  

 
Pràctiques externes  
(curriculars i extracurriculars)  
 
Els convenis de cooperació educativa (curriculars o 
extracurriculars) que estaven vigents en el moment del 
Real Decret (RD) d’estat d'alarma quedaran suspesos, 
excepte aquells que es puguin desenvolupar en modalitat 
no presencial.  
 
Es podran signar nous convenis de cooperació educativa 
per iniciar pràctiques externes i aquestes hauran de 
realitzar-de se forma no presencial mentre duri l’estat 
d’alarma.  
 
Un cop restablerta la situació de normalitat, les empreses 
acordaran amb l'estudiantat el termini i forma de 
compliment de les hores de pràctiques pendents, abans de 
la finalització del curs 2019-2020. En el cas que la 
finalització de les pràctiques no sigui possible en aquest 
termini es tindrà en compte:  

1. Si la pràctica és extracurricular, s'extingirà el conveni 
de cooperació educativa i l'estudiant tindrà dret a 
percebre la quantitat econòmica proporcional a les 
hores realitzades, en concepte de bossa d'ajut que figuri 
en el conveni.  

2. Si la pràctica és curricular (obligatòria o optativa) i s'ha 
completat el 50% o més de les hores establertes en el 
conveni, el centre haurà d’oferir activitats formatives 
substitutòries o bé establir una data addicional per a la 
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realització d’aquestes pràctiques abans de la 
finalització de l’any 2020. Si l'estudiant és de l'últim 
curs (està matriculat de tots els crèdits necessaris per 
acabar l'estudi) s’establirà un pla individualitzat amb la 
coordinació d’estudis.  

3. Si la pràctica és curricular obligatòria i s'ha completat 
menys del 50% de les hores establertes en el conveni, el 
centre garantirà a l'estudiant, dins el curs següent, la 
possibilitat d'assolir les competències implicades en 
l'assignatura afectada. Si l'estudiant és de l'últim curs 
(està matriculat de tots els crèdits necessaris per acabar 
l'estudi) s’establirà un pla individualitzat amb la 
coordinació d’estudis.  

4. Si la pràctica és curricular optativa i s'ha completat 
menys del 50% de les hores, es podrà acollir a canviar 
la matrícula de les pràctiques per una assignatura 
optativa amb un nombre equivalent de crèdits, dins el 
segon semestre del curs 2019-2020. Si l'estudiant és de 
l'últim curs (està matriculat de tots els crèdits 
necessaris per acabar l'estudi) s’establirà un pla 
individualitzat amb la coordinació d’estudis.  

 
Formació de PDI  
 
En la mesura del possible, els diferents serveis i unitats 
estan adaptant la formació per al PAS i el PDI al format no 
presencial. Es pot consultat tota la informació i els cursos 
disponibles a la web La UdG a casa https://www.udg.edu/
ca/acasa/Docencia-no-presencial.  

Activitats de reconeixement acadèmic  
 
Les activitats de reconeixement acadèmic s’hauran de 
realitzar de forma no presencial.  
 
En cas que la realització d’aquesta activitat, per la seva 
naturalesa, no sigui possible de forma no presencial, 
s’oferirà a l’estudiantat la possibilitat de canviar d’activitat 
i participar de les activitats que la mateixa entitat 
organitzadora estigui oferint en format no presencial per 
tal d’assolir el nombre de punts/crèdits que estableix la 
normativa. En el cas que l’estudiant no s’aculli a aquesta 
opció o que l’entitat organitzadora no pugui oferir activitat 
no presencial, l’estudiant haurà de completar l’activitat 
inicial quan es pugui tornar a fer de forma presencial.  
 
Si l'estudiant és de l'últim curs (està matriculat de tots els 
crèdits necessaris per acabar l'estudi), se li concediran els 
crèdits/punts establerts per la normativa de reconeixement 
sempre i quan hagi superat el 50% de les hores presencials 
de l’activitat inicial.  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2. Àmbit de la recerca i de la 
transferència  
 
Mobilitat per motius de recerca  
 
La Universitat de Girona suspendrà totes les sol·licituds de 
llicència per a desplaçaments no iniciats que incloguin un 
període amb restricció de mobilitat determinat per 
protecció civil i pel RD d'estat d'alarma. Es treballarà amb 
els organismes finançadors perquè acceptin despeses fetes 
malgrat el viatge s’hagi cancel·lat per aquesta causa.  
 
Se suspendran o posposaran totes les noves visites i 
estades d’investigadors de fora la UdG. Pel que fa a 
visitants ja presents, l’investigador responsable del grup de 
recerca haurà d’assegurar que consten en el registre de 
convidats i que tenen accés i comprenen la informació que 
la UdG va generant amb relació a la COVID-19.  
 
C o n v o c a t ò r i e s p ú b l i q u e s , s o l · l i c i t u d s i 
justificacions  
 
En aplicació del RD d’estat d’alarma tots els terminis 
relacionats amb sol·licituds, justificacions, etc. de projectes 
d’administracions i entitats públiques d’àmbit estatal, 
català i UdG queden interromputs; igualment alguns 
projectes europeus i internacionals han vist modificats els 
seus terminis en el mateix sentit. Es treballarà amb els 

organismes finançadors d’altres projectes (com els d’àmbit 
europeu) perquè en flexibilitzin les justificacions i els 
terminis (inclosos els dels plans de treball i de despeses). 
L’OITT i altres serveis de la UdG treballaran no 
presencialment per garantir aquelles actuacions que 
s’hagin de dur a terme, avançar en els procediments 
interns, i facilitar en tot el possible els tràmits externs un 
cop s’aixequi la interrupció de terminis.  
 
Es buscaran mecanismes per avançar en les convocatòries 
internes, tot preservant la publicitat, la concurrència 
pública i la igualtat d’oportunitats, també en condicions de 
teletreball.  
 
Activitats de transferència  
 
L’OITT i l’Assessoria Jurídica de la UdG donaran suport a 
possibles conflictes derivats de l’incompliment de terminis 
(forçats per la incidència de la COVID-19) establerts en 
convenis o contractes de transferència.  
 
Informació i comunicació  
 
El Butlletí de Recerca de l’OITT seguirà sortint de la 
manera habitual per informar sobre qualsevol novetat. 
Addicionalment, les novetats més rellevants s’actualitzaran 
a la web La UdG a casa i a través del nou blog http://udg-
recerca.com/. 
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Accés excepcional als espais de recerca  
 
Pel que fa al funcionament dels laboratoris i espais de 
recerca, inclosos aquells de què gaudeixen alguns grups de 
recerca al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, només es 
realitzaran les tasques de recerca crítiques, inajornables i 
imprescindibles per mantenir la recerca o per assegurar la 
seguretat de les instal·lacions. Aquest accés excepcional 
haurà de ser notificat a la vicerectora de Recerca i 
Transferència del Coneixement, que tramitarà amb 
Gerència la certificació que garanteixi la mobilitat 
requerida; se n’informarà a l'administrador/a de centre, 
per qüestió de seguretat. Està prohibit l'accés als espais de 
recerca a aquelles persones que no hagin notificat la seva 
presència a aquestes dues instàncies.  
 
Les condicions de treball en aquesta situació excepcional 
d’alarma impliquen unes mesures de seguretat i salut 
complementàries. Consulteu i seguiu les Instruccions 
complementàries de seguretat i salut en fase d’alarma, 
que s’han publicat al web La UdG a casa.  
 
Doctorat  
 
Els cursos de formació transversal que ofereix l'Escola de 
Doctorat que s'havien d'impartir durant el període d'estat 
d'alarma quedaran ajornats i es tornaran a reprogramar 
quan s'aixequin les restriccions.  

 
Tesis doctorals  
 
En aplicació del RD d’estat d’alarma tots els terminis 
relacionats amb la gestió administrativa de les tesis 
doctorals (revisió, dipòsit, defensa...) queden suspesos.  
 
En particular, el termini de dipòsit de la tesi s'allargarà 
d'ofici a tots els doctorands el període que duri l'estat 
d'alarma. Si passat el període de confinament un 
doctorand es posa malalt, ha de cuidar un familiar malalt o 
ha de continuar fent tasques assistencials relacionades 
amb la COVID-19 que li impedeixen avançar en la seva tesi 
doctoral, podrà sol·licitar una baixa temporal i se li 
allargarà el termini de dipòsit de la tesi el temps que 
estigui de baixa. En el cas que un doctorand en aquesta 
situació gaudeixi d'un ajut de doctorat és molt important 
que consulti l'OITT (recercaoitt@udg.edu) quina afectació 
pot tenir la baixa temporal en el seu ajut.  
 
Amb caràcter general se suspenen les defenses de tesis que 
estaven programades per als propers mesos. Quan sigui 
possible i es pugui fer amb seguretat, es reprogramaran 
totes aquestes defenses. Tanmateix, s'ha elaborat un 
document que es presentarà a aprovació del Consell de 
Govern per permetre la defensa de tesis doctorals per 
videoconferència, sempre que hi hagi una raó que justifiqui 
la urgència de la defensa i únicament mentre duri l'estat 
d'alarma, amb l'objectiu que la demora de la defensa no 
representi un perjudici per a l'investigador en formació.  
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Durant aquest període de confinament l'Escola de Doctorat 
romandrà tancada, però es podran continuar fent gestions 
amb l'aplicació de tràmits del web La meva UdG, amb 
l'excepció de dipòsit i defensa de tesi, donat que la resta de 
tràmits ja es poden fer per aquest sistema en línia; val a dir 
que el Servei Informàtic està treballant per posar a punt la 
possibilitat de dipositar la tesi en línia. L'administració de 
l'Escola de Doctorat continuarà funcionant i per tant es 
respondran els dubtes o qüestions que s'adrecin a 
sec.edoctorat@udg.edu.  

mailto:sec.edoctorat@udg.edu


 
 
3. Reunions i concentracions  
 
Congressos i seminaris  
 
Els congressos i seminaris organitzats per unitats de la 
Universitat de Girona (grups de recerca, instituts, 
departaments, campus sectorials...) i previstos durant el 
temps que duri l'estat d'alarma i els dos mesos següents 
hauran de ser cancel·lats o posposats.  
 
Els cursos de formació programats per la UdG se 
celebraran de manera no presencial.  
 
Estan ajornades les activitats compromeses mitjançant 
conveni que havien de tenir lloc en espais de la UdG, i els 
permisos d'ocupació temporal o lloguers en espais de la 
UdG.  
 
Reunions de treball  
 
Totes les reunions de treball es faran a través de les eines 
virtuals (videoconferències, telèfons, xats...) que estan 
recollides en un apartat del web de La UdG a casa.  
 
Sessions d'òrgans col·legiats  
 
Els òrgans col·legiats celebraran les seves sessions de 
forma no presencial, amb l'ús dels mitjans telemàtics, i 
només per tractar aquelles qüestions que siguin 

inajornables. Per dur a terme aquestes sessions vegeu les 
Instruccions per a les sessions no presencials dels òrgans 
col·legiats d'àmbit general i particular de la UdG, que 
trobareu a web de La UdG a casa.  
 
Activitats esportives  
 
El Servei d'Esports de la UdG romandrà tancat.  
A la web  https://www.udg.edu/ca/acasa/Salut-a-casa  es 
recomanaran tot tipus d'activitats físiques saludables.  
 
Associacions 
 
Se suspendran les reunions, assajos i trobades que estiguin 
programades als espais de la Universitat.  
 
S'habilitarà un espai d'activitats lúdiques no presencials a 
la web https://www.udg.edu/ca/acasa/Salut-a-casa. 
 
Voluntariat  
 
Les noves formacions i/o activitats que puguin sorgir de 
voluntariat seran sempre a través d'eines virtuals.  
 
Les sol·licituds de voluntariat derivades de la situació 
actual que es rebin per part d'estaments oficials i/o 
necessitats del territori es canalitzaran a través del Consell 
Interuniversitari de Catalunya (CIC), sempre que sigui 
possible. En el cas que la sol·licitud provingui d'una entitat 
amb la qual la UdG tingui un conveni específic, s'estudiarà 
cada cas individualment.  
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Càtedres  
 
Se suspendran les reunions i trobades que estiguin 
programades als espais de la Universitat.  
 
Campus sectorials  
 
Amb caràcter general, l’activitat dels campus sectorials es 
veurà reduïda a mínims, per la pròpia naturalesa i missió 
dels campus. Quedaran suspeses totes les activitats de 
dinamització i internacionalització, i els processos relatius 
a la contractació de nous tècnics i a la licitació per 
desenvolupar la Plataforma d’Innovació Oberta. Durant 
aquest període l'activitat dels campus s'orientarà a 
teletreballar i a activitats de dinamització en línia 
(seminaris en línia o similars), inicialment, i s'aprofitarà 
per revisar material de difusió, inclosa la web, preparar 
informes i justificacions, i reprogramar plans d'acció per a 
quan torni l'activitat normal.  
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4. Serveis i àrees d’estudis  
 
Teletreball  
 
En aquest escenari la Universitat de Girona ja ha reorientat 
la seva activitat cap al foment de l’ús del teletreball en tots 
els serveis i llocs de treball, incloent els estudiants que 
estan realitzant pràctiques a la UdG. Es continuarà 
treballant per ampliar les eines informàtiques i revisar 
procediments que facilitin el teletreball.  
 
El teletreball permet adaptar l'horari laboral tenint present 
la conciliació familiar. La disponibilitat del treballador serà 
la mateixa que estava prevista en la jornada presencial.  
 
Tancament dels espais  
 
Els espais de la Universitat de Girona restaran tancats 
durant tot aquest període i no hi haurà cap activitat 
d'atenció al públic presencial.  
 
Serveis crítics  
 
Gerència ha establert uns serveis presencials mínims, per 
al manteniment d'aquelles activitats crítiques de la 
institució:  
 
• Serveis crítics de laboratori (vegeu apartat 2)  

 
• Serveis de seguretat i vigilància del campus  
 
• Servei de guàrdia d'edificis i d'infraestructures  
 
• Altres serveis crítics que puntualment necessitin una 
activitat presencial  
 
Es reforçaran totes les accions de seguretat i salut en el 
treball per tenir actives unes mesures intensives 
preventives (vegeu Instruccions complementàries de 
seguretat i salut en fase d’alarma, que s’han publicat al web 
La UdG a casa).  
 
Serveis  
 
Els diferents serveis de la UdG aniran comunicant, a través 
del web La UdG a casa, les adaptacions de funcionament 
que vagin implementant.  
 
Servei de biblioteques  
 
Els espais de les biblioteques de la UdG estaran tancats 
durant tot aquest període. L'activitat no presencial del 
servei de biblioteques es mantindrà activa a través dels 
canals telemàtics habituals.  

Oficina de Salut Laboral  

L’avaluació de riscos laborals se substitueix per una 
autoavaluació realitzada voluntàriament per la persona 
treballadora. L’Oficina de Salut Laboral oferirà formació 
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específica en línia i, si escau, assessorament individual per 
evitar o minimitzar els riscos ergonòmics i psicosocials 
(https://www.udg.edu/ca/salutlaboral/).  

Es demana a la comunitat universitària que continuï 
reportant els casos positius i en aïllament domiciliari 
determinats per Salut Pública a osl@udg.edu, per poder 
realitzar un seguiment de l’impacte de la COVID-19 i 
facilitar suport. 
 
Procés d’estabilització 
 
Se suspèn temporalment el procés d’estabilització.  
 
Formació de PAS  
 
Se suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, 
simposis i altres activitats de formació de caràcter 
presencial, així com altres actes i presentacions. Com a 
alternativa a la formació presencial s'estan treballant nous 
materials i recursos per poder fer la formació de manera 
telemàtica.  
 
Control horari del PAS  
 
Durant aquest període de confinament quedarà registrat 
l'horari amb la incidència "teletreball coronavirus".  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5. Mobilitat internacional  
 
Amb la previsió d'una extensió del confinament durant els 
mesos d'abril i maig, l'Oficina de Relacions Exteriors de la 
UdG mantindrà les accions que ha portat a terme fins ara:  
 
• Contacte amb l’estudiantat outgoing que és, durant el 
segon quadrimestre, en una universitat d'acollida, i 
seguiment del seu estat.  
 
• Suport a l’estudiantat outgoing en el seu retorn, si així ho 
decideix. La UdG ha demanat a tots els centres que facilitin 
la seva integració acadèmica.  
 
• Contacte amb l’estudiantat incoming. La UdG garantirà 
el desenvolupament de l'activitat docent de forma no 
presencial, incloses les avaluacions. En el cas que 
l'estudiant decideixi retornar als seu país, li donarem tot el 
suport.  
 
• Tot l’estudiantat que encara no ha portat a terme la seva 
activitat de mobilitat outgoing l'haurà de posposar en el 
marc de l'ampliació del període de realització per a la 
mobilitat 2019-2020 que es determinarà en breu i en 
funció de l'evolució de la COVID-19 a Espanya i en el món. 
En principi es preveu un allargament fins al desembre del 
2020.  
 
• En tots els casos caldrà tanta documentació com sigui 

possible que justifiqui el retorn, però això serà 
imprescindible en el cas que hi hagi beques de mobilitat 
vinculades. Amb tot, es preveu la màxima flexibilitat 
possible per reduir l'impacte econòmic de la situació 
creada i facilitar, més endavant, la mobilitat concedida.  
 
• Igualment, la Universitat de Girona no autoritzarà les 
sortides a l'estranger per mobilitat de pràctiques 
(traineeshep) durant el període de vigència de l’escenari 5 
del pla.  
 
País convidat  
 
L'any 2020 el país convidat és la regió bàltica. Les 
activitats relacionades amb el país convidat (conferències, 
activitats culturals...) es mantindran en format no 
presencial. Igualment, la UdG mantindrà la setmana de la 
internacionalització de forma virtual.  
 
Pla d'internacionalització  
 
La UdG proposarà al Consell de Govern que els terminis 
previstos en el pla d'internacionalització es prorroguin un 
any, amb la previsió d'una reducció de l'activitat durant el 
proper curs.  
 
Gestió de la mobilitat 2020-2021  
 
La UdG manté activades les convocatòries de mobilitat 
internacionals per al proper curs. Tot i així, caldrà tenir 
present l'evolució de la malaltia durant la tardor de 2020, 
cosa que pot limitar les mobilitats.  
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L'ORE ha iniciat el procés d’assignació habitual, però 
condicionarà tots els desplaçaments (d'entrada i sortida) a 
l'evolució de la COVID-19.  
 
La UdG farà unes recomanacions específiques per a les 
mobilitats a països tercers del programa KA107, que tenen 
una incidència molt menor de la malaltia, per tal d'evitar 
que aquesta mobilitat sigui una via d'entrada de la 
COVID-19 a aquests països.  
 
Internacionalització a casa  
 
La UdG accelerarà les mesures contingudes al Pla 
d'internacionalització relacionades amb la IaH 
(Internationalization at Home), com ara la internacio-
nalització digital o la internacionalització curricular.  
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6. Promoció i comunicació 
 
En aquest nou escenari, la comunicació de la Universitat 
de Girona es basarà en els criteris generals següents:  
 
• Sense deixar de banda la comunicació basada en la 
prevenció i l'emergència, la comunicació interna se 
centrarà en la difusió dels recursos en línia i de les bones 
pràctiques.  
 
• Des del punt de vista de comunicació externa, la 
Universitat de Girona abandonarà puntualment el seu codi 
de comunicació (#UdGexperience) per centrar-se en la 
difusió de les activitats solidàries que es porten a terme i 
en les bones pràctiques de la UdG a distància. 
 
• En l'àmbit de la promoció, es reforçaran els mitjans de 
màrqueting digital.  
 
• La tendència a la reducció de la mobilitat implicarà una 
major intensitat de la promoció en l'àmbit d'influència de 
Girona. Es portaran a terme accions de promoció en aquest 
àmbit.  
 
• S'anul·laran totes les activitats institucionals previstes 
durant aquest període.  

 
 Nou espai web  
 
Durant l'escenari 4, la UdG va desenvolupar un espai 
d'informació de la crisi (udg.edu/coronavirus). Des del 27 
de març que s'ha substituït per un microsite sobre la UdG a 
distància: la formació, la recerca, la transferència i 
l'administració (https://www.udg.edu/ca/acasa/). 
 
L'espai de La UdG a casa està organitzat en els àmbits 
següents:  
 
• Documents oficials  
 
• Docència no presencial  
 
• Recerca no presencial  
 
• Administració a distància  
 
• Salut a casa  
 
A banda d'aquests espais, que seran ampliats amb la 
informació que proporcionin els responsables de cada 
àmbit, es crearà un espai de notícies relacionades amb la 
COVID-19. En col·laboració amb el Consell d'Estudiants es 
portarà a terme una difusió d'activitats amb un caràcter 
més lúdic i cultural.  
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Participació en fires de promoció virtuals  
 
La UdG cancel·larà tota la seva programació en fires i 
activitats de promoció, com ara les jornades d'orientació 
universitària, les fires de promoció internacional 
organitzades pel SEPIE o les visites a centres de 
secundària. Aquesta cancel·lació afectarà els mesos d'abril i 
maig. Per aquest motiu, la UdG no es planteja la celebració 
de la Jornada de Portes Obertes (JPO) ni treballa amb 
l'escenari de la cancel·lació definitiva del Saló de 
l'Ensenyament.  
 
Això no obstant, la UdG estudiarà la seva participació en 
altres fires de format digital, com ja ha fet amb Uniferia 
(organitzada pel Saló de l'Ensenyament) o la Fira 
d'Orientació al Treball.  
 
Màrqueting digital  
 
La UdG intensificarà la seva activitat en màrqueting 
digital, tant a escala nacional com a escala internacional, 
atesa la cancel·lació de l'activitat de promoció presencial 
durant el període de confinament. L'àrea de promoció es 
coordinarà amb els centres per orientar aquest màrqueting 
digital als interessos estratègics de cada estudi.  
 
La UdG activarà el sistema de fulletó electrònic, previst per 
al Saló, com una eina de promoció dels estudis. Es valorarà 
la possibilitat d'ampliar aquest catàleg a altres idiomes i als 
estudis de màster.  

 
Estratègia de promoció  
 
En l'estratègia de promoció, i en previsió d'un escenari de 
reducció de les mobilitats (fins i tot a escala nacional), la 
UdG intensificarà les accions de promoció a l'àrea 
d'influència de Girona. Es portarà a terme una campanya 
específica dels màsters entre els estudiants de la UdG.  
 
Plataforma som.udg  
 
Durant el període de confinament, es portarà a terme una 
campanya de promoció de la plataforma som.udg (https://
som.udg.edu/) per tal de fomentar la participació de la 
comunitat de forma activa. Abans, es modificaran alguns 
elements per millorar la seva usabilitat.  
 
Anul·lació de les activitats institucionals  
 
Quedaran suspeses totes les activitats institucionals 
previstes durant la resta de curs 2019-2020.  
 
Activitats de divulgació  
 
Es valorarà la cancel·lació de les activitats adreçades a 
l’estudiantat de secundària:  
 
• Campus PreBat  
 
• Jove Campus de Recerca  
 
• Olimpíades  
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La UdG crearà un espai de divulgació, adreçat a 
l’estudiantat de secundària i també a la societat en general, 
amb temes vinculats a la ciència, la tecnologia, les ciències 
de la salut, les humanitats, la tecnologia, les arts i les 
ciències socials. Aquest càpsules tindran com a objectiu 
crear continguts que siguin interessants per a la societat 
durant el període de confinament i, al mateix temps, crear 
mecanismes de promoció entre l’estudiantat de secundària. 
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