
Benvolgudes, Benvolguts, 
 
Esperem que hagueu pogut gaudir d’un ben merescut període de descans i de desconnexió de 
l’activitat laboral.  
En aquests moments, ja estem situats plenament en l’inici d’un curs, el 2020-2021, en el qual la 
complexitat de la situació sociosanitària i la variabilitat en les orientacions i instruccions oficials 
implicarà lògicament un esforç afegit a la nostra tasca, que us agraïm per endavant. 
 
Rebreu informació de la Universitat relacionada amb la nova pàgina web que es diu “infoCOVID”, en 
la qual s’hi troba també documentació genèrica InfoCovid per a PAS, professorat i estudiants. Amb 
tot, de forma complementària, des de la Facultat, i davant l’imminent inici de curs, hem considerat 
convenient donar-vos algunes informacions específiques sobre les adaptacions que s’han fet als espais 
de la Facultat (zones comunes, aules, etc.). Al juliol ja us vam fer arribar una breu guia d’aquestes 
mesures, però lògicament amb l’inici del curs ja s’han produït alguns canvis o noves informacions que 
us hem de fer saber. Som conscients del poc temps amb el que us ho enviem, però ha estat en aquests 
primers quinze dies de setembre quan s’han resolt la majoria d’aquestes qüestions.  
 
 
A LES AULES 

 Ampolla de gel hidroalcohòlic a l’entrada de cada aula: com a tot arreu, per netejar-
vos les mans abans d’entrar a l’aula. 
 

 Kit d’higienització a sobre la taula del professorat (polvoritzador amb solució 
alcohòlica i paper de cuina):  
 

o El teclat de l’ordinador de l’aula i el ratolí el trobareu embolicat amb plàstic. Amb 
aquest kit, i protegits aquests elements, podreu netejar fàcilment aquest material que 
farà servir més d’una persona. 

o En cas que quan acabeu la vostra sessió de classe, hi hagi canvi de grup i no sigui les 
13:50 o les 20:30 h., cal que una persona del grup empri el kit per netejar les cadires.  
Aquesta situació hem procurat que no existís, hem intentat en la mesura del possible 
mantenir a la mateixa aula un mateix grup al llarg de la franja horària de matí o de 
tarda, però ha estat impossible atesa la disponibilitat d’aules de la nostra Facultat. 
 

 Codi QR a sobre la taula del professorat: Des de l’Oficina de Salut Laboral (OSL) s’han 
preparat uns codis QR per aules i per sales de reunions.  L’objectiu d’aquest sistema és tenir 
traçabilitat de les persones i els espais que aquestes hagin pogut ocupar en cada moment, per 
tal de poder identificar de manera fàcil els contactes en cas de tenir algun cas positiu de la 
Covid-19. Probablement faltarà, a alguna aula,  el codi QR enganxat a la cadira-pala o a la 
taula, en aquests casos el trobareu enganxat a totes les portes d’entrada de les aules.  

 

 
 Codi QR a les cadires pala dels estudiants i a les taules: els estudiants també s’hauran 

d’identificar, a l’entrada i la sortida. Aquest codi i unes breus indicacions les trobaran 
enganxades a la pala de cada cadira-pala; i per les aules amb taules i cadires, el codi i 
indicacions estarà enganxat a la taula al davant de cada cadira. Probablement faltarà, a alguna 
aula, el codi QR enganxat a la cadira-pala o a la taula, en aquests casos el trobareu enganxat a 
totes les portes d’entrada de les aules.  
 

 Pantalles facials per al professorat: A partir del dilluns 14 de setembre podeu passar per 
la consergeria per recollir 1 pantalla facial que la UdG dona a cada professora/professor. 
Aquesta pantalla serà per utilitzar a l’aula sempre que trenqueu la distància de seguretat amb 
els estudiants (sigui perquè sortiu de la zona que ja teniu delimitada al davant de la pissarra, o 
sigui perquè us moveu per l’aula i entre els estudiants). 

 



 Tires blaves de ratlles al terra: la franja blava de ratlles que trobareu al davant de la 
pissarra delimita l’espai del professorat. És quan sortiu d’aquesta “zona” que caldrà que us 
poseu la pantalla facial. 

 

 Tires blaves al terra davant cadires estudiants: indiquen el lloc on ha d’anar cada 
cadira per mantenir la distància de 1,5 metres. No es podran moure per no trencar la distància 
de seguretat.  L’estabilitat dels grups d’estudiants a les aules també implica que els hi 
recordeu la importància que no canviïn de cadira i si han de sortir tornin a ocupar la mateixa 
cadira.  

 
 
CARPETES PER ESTUDIANTS 
Es començaran a repartir a partir del dilluns 21. S’organitzarà igual que altres cursos i s’aniran donant 
a la porta de l’aula.  Preveiem que aquest any aquesta tasca durarà més temps. Qualsevol pregunta 
dels estudiants relacionada amb aquest tema la podrà resoldre a la consergeria.  

 
A LES SALES DE REUNIONS 

 Ampolla de gel hidroalcohòlic a l’entrada de cada aula: com a tot arreu,  per netejar-
vos les mans abans d’entrar a l’aula. 

 Protocol de reserva de sales de reunions: com ja era abans, cada secretaria de 
departament porta la gestió de les reserves de les sales de reunions de departament la 
secretaria del deganat, la sala de reunions núm. 341, i la consergeria la sala de reunions 029. 
Cada secció administrativa us donarà les indicacions pertinents quan necessiteu reservar 
aquests espais.   
Algunes sales de reunions de Departament s’utilitzen, de vegades, com a menjador, en aquests 
casos hi trobareu també el “kit d’higienització” (polvoritzador amb solució alcohòlica i paper 
de cuina) per poder netejar la taula abans i després de fer-la servir. Sempre que falti aquest 
material o que s’acabi, aviseu a la consergeria.  

 
SALA MENJADOR DE  PDI i DE PAS 
A partir d’avui mateix es pot utilitzar la sala menjador que teniu al davant de la consergeria. Aplicant 
les mesures sanitàries i de seguretat Covid-19, queden 3 places a la taula, i 3 butaques lliures.   
A la taula d’aquest menjador hi trobareu el kit d’higienització (polvoritzador amb solució alcohòlica i 
paper de cuina) per poder netejar la taula abans i després de fer-la servir. Sempre que falti aquest 
material o que s’acabi, aviseu a la consergeria.  
 
 
CONCESSIONARIS DE BAR I DE FOTOCÒPIES 
Està previst que el dilluns 14 obrin. Òbviament, hauran de seguir les mesures sanitàries regulades per 
aquests establiments.  
 
SENYALITZACIÓ ESCALES 
Recordeu que l’escala central és de sentit únic: només per pujar. Per baixar utilitzeu les escales 
laterals.  
 
 
Estem a la vostra disposició per si teniu qualsevol dubte o neguit, no cal dir-ho. També sabem que les 
qüestions més directament relacionades amb la vostra activitat laboral us han estat, són i seran 
informades des de la l’àrea d’estudis i els serveis corresponents.  
 
Moltes i moltes gràcies per la vostra col·laboració, comprensió i empatia amb les adaptacions i 
mesures que hem hagut i haurem de portar a terme atesa la realitat social que vivim.  

 
Ben cordialment, 

 
 
Montserrat Vilà                                                    Lourdes Soldevila 
Degana                                                                   Administradora  

                          


