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Missatge als estudiants de la Facultat 

Com tots i totes sabeu, aquest curs 2020-21, té la consideració d’excepcional donada la situació 
de pandèmia per la COVID19 i que afecta de ple la normalitat docent de la nostra institució 
educativa. 

El compliment de les normes de seguretat necessàries per garantir-la entre els i les estudiants així 
com entre els professionals de la Facultat d’Infermeria i la Facultat de Medicina, professorat i 
personal d’administració i serveis, ha ocasionat la implantació d’una sèrie de mesures que afecten 
a la docència i a l’accés i normes d’estada en els diferents espais de l’edifici. 

Pel que fa a la docència, i amb la finalitat de mantenir al màxim el caràcter presencial dels estudis, 
aquesta serà híbrida, presencial i no presencial, a través d’una organització dels i de les estudiants 
en grups més petits atès que l’aforament dels espais s’ha vist reduït per a garantir les distàncies 
interpersonals establertes per les autoritats sanitàries i a través de la utilització d’eines 
telemàtiques com el Blackboard Collaborate de Moodle, que la Universitat de Girona ha 
contractat per aquest curs acadèmic, així com el Teams, Zoom, etc. 

La Facultat ha equipat les aules amb monitors (TV de 82’) i ordinadors amb web camp per facilitar 
l’ús de les eines de videoconferència i garantir la bona comunicació i participació de tots els i les 
estudiants, tant dels que es troben presencialment a les aules com aquells que es connectin des de 
casa o des d’altres espais alternatius. 

El professorat és el que ha escollit la metodologia més adient per impartir la seva assignatura amb 
l’objectiu de garantir l’assoliment dels resultats d’aprenentatge, i que consta en la fitxa de 
l’assignatura, així com  l’eina telemàtica que considera millor. 

Indicacions per a l’accés i estada a l’edifici del campus de la Salut 

- Respecteu la senyalització per a l’entrada i sortida de l’edifici, així com per la circulació a 
l’interior del mateix. 

- És obligatòria l’ús de mascareta quirúrgica o higiènica (sempre que aquesta darrera tingui la 
corresponent homologació oficial de filtració vírica) per entrar a l’edifici i l’heu de mantenir 
posada durant tota la vostra estada. 

- Renteu-vos les mans sovint, tantes vegades com pugueu. 
- La vostra estada s’ha de restringir a l’activitat d’assistència a classe i limitar-se a l’espai 

on estigui programada l’activitat docent. Veureu que els espais de relació social de 
l’interior de l’edifici s’han anul·lat. És important que no resteu més del necessari a l’edifici. 

- En els lavabos l’aforament és d’una persona. Abans d’entrar comproveu que no hi ha 
ningú. 

- El servei del Bar es veurà restringit a l’aforament i distàncies establertes. Us demanem que 
hi resteu el menys temps possible. 

Codis QR’s per la traçabilitat per la gestió de la covid19 

- Totes les aules, laboratoris, i altres espais de la Facultat tindran un codi QR a l’entrada. 
Per tal d’evitar aglomeracions i cues a l’inici de les classes, durant les properes setmanes 
aquests codis es col·locaran a cadires i taules el que us facilitarà la vostra identificació un 
cop asseguts. 

- Cal que disposeu de l’aplicació al mòbil per a la seva utilització. 



2 de 2 

 

 

 

Indicacions per a l’accés i estada a les aules 

- És obligatori l’ús de mascareta quirúrgica o higiènica (sempre que aquesta darrera tingui la 
corresponent homologació oficial de filtració vírica) per entrar i estar a les aules. 

- Renteu-vos les mans abans d’entrar a les aules amb el gel hidroalcohòlic que trobareu al 
costat de la porta. 

- Respecteu la posició de cadires i taules a les aules (disposades per garantir el 1,5 m. de 
distància). 

Indicacions per a l’accés i estada als laboratoris 

Atès que en la realització de les pràctiques no es pot mantenir la distància de 1,5 m. entre 
persones, i amb la finalitat de garantir el màxim de protecció i seguretat a l’estudiantat i 
professorat, 

- L’estudiantat haurà de portar obligatòriament : 
o Bata 
o Pantalla plàstica protectora 
o Mascareta quirúrgica 
o Guants (si així ho requereix la pràctica) 

- La Facultat proveirà a tots els estudiants de la pantalla plàstica protectora (una durant el 
curs), la mascareta quirúrgica i els guants, (en cas que ho requereixi la pràctica). La neteja 
i manteniment de la pantalla plàstica i de la bata és responsabilitat de l’estudiant. 

- La pantalla plàstica se us lliurarà el primer dia de pràctiques. 
- La mascareta quirúrgica i els guants, els trobareu a l’entrada a la primera pràctica del matí 

o de la tarda. Aquests equipaments seran per a ús exclusiu de les pràctiques i els haureu 
de llençar en la paperera que trobareu a la sortida del laboratoris 

 
- NO es permetrà l’entrada als laboratoris si no porteu la bata i la pantalla plàstica. 

Indicacions en cas de patir símptomes durant la classe o bé requerir quarantena per 
contacte amb positiu per COVID-19 o ser positiu 

- En cas de trobar-se malament durant la classe, l’estudiant haurà d’avisar al professor o 
professora de l’assignatura. Immediatament, l’estudiant es traslladarà a un espai habilitat 
per aquest motiu i restarà allà acompanyat fins a poder traslladar-se al seu domicili o al 
CAP. En acabar la classe, el professor ho traslladarà al coordinador d’estudis i al degà o 
degana per tal que segueixin els protocols establerts per la OSL. 

- En el cas que un estudiant sigui requerit per les autoritats sanitàries a guardar quarantena 
per contacte estret amb un positiu COVID o bé ell mateix hagi donat positiu, haurà de 
comunicar-ho registrant la Incidència al Portal de Suport de l’Oficina de Salut Laboral 
(OSL) de la UdG que trobareu a la Meva i comunicar-ho també al deganat. 

Estudiants vulnerables a la COVID-19 

- Seguiu les indicacions del vostre professional sanitari pel que fa a les mesures de prevenció 
més adients. 

- Comuniqueu la vostra situació de vulnerabilitat o especial sensibilitat a la COVID-19 
registrant la Incidència al Portal de Suport de l’Oficina de Salut Laboral (OSL) de la UdG 
que trobareu a la Meva, per tal que es puguin establir mesures de suport específic per 
garantir el vostre aprenentatge. 

 
 

Girona, 5 d’octubre de 2020 
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