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PDI 

Aquest curs 2020-21, la UdG ha optat per la docència híbrida amb la finalitat de mantenir al 
màxim el caràcter presencial dels estudis seguint les directrius de seguretat i salut tot i disposar 
d’uns espais docents amb aforaments reduïts. Us recomanem que feu el curs “Seguretat i salut en 
l’activitat docent en situació d’alerta sanitària COVID19” que està disponible per tot el professorat. 

Per tal de facilitar aquesta docència híbrida, la Facultat de Medicina ha dotat les aules 31, 32, 33 
i la M5-01 amb monitors de TV de 82’ i un ordinador portàtil tàctil amb càmera web. Els 
ordinadors es trobaran a dins l’armari de cada aula. Cada professor serà responsable de recollir i 
tornar a Consergeria la clau de l’armari . En el cas que hi hagi una classe tot seguit podrà lliurar 
la clau al professor següent. Mai deixar la clau posada a l’armari. 

Pel que fa a les aules d’ABP, i amb la voluntat de poder realitzar la docència ABP de manera 
presencial amb tots els estudiants del grup, s’han remodelat els espais del mòdul 1. Aquest curs, 
per a la docència ABP, disposarem de 4 aules al mòdul 1, dues aules a la tercera planta (la 34A i la 
34B) i l’aula M4-01. Totes elles, estan equipades amb monitors TV de 55’ amb rodes i un ordinador 
portàtil amb càmera web per a facilitar la participació de l’estudiantat que, per causes 
extraordinàries, no poden assistir presencialment. Aquests ordinadors estaran dipositats a 
Consergeria. El professor serà el responsable de recollir-lo i tornar-lo en acabar la classe. Els 
professors que ho desitgin també poden connectar el seu ordinador portàtil a través connexió 
HDMI. 

Ateses les necessitats de l’Hospital Trueta d’espais per a ús assistencial, de moment i per aquest 
primer trimestre disposarem només de les 4 aules del Trueta de la 9a planta: la 1, 2, 3 i 4, totes 
elles per fer ABP amb un aforament màxim de 8 persones. La resta de classes es faran a les aules 
del Pavelló de Govern que tindran un aforament reduït del 50% aproximadament, per garantir el 
1,5 m de distància interpersonal. Esperem que pel proper semestre les obres del projecte de la 9a 
planta s’hagin acabat el que permetrà disposar de 9 aules en un espai continu per a la Facultat a 
la 9a planta. Tots els ordinadors de la 9a planta comptaran amb càmera web. Les càmeres per les 
aules del Pavelló, estaran a la oficina de Registre (davant de la porta d’entrada principal del 
pavelló) i s’hauran d’anar a recollir per poder disposar d’elles. En acabar la classe, el professor 
l’haurà de tornar a l’oficina de Registre (recordem que aquestes aules estan obertes tot el dia). 

En funció de la docència que heu establert en la vostra fitxa i atenent als aforaments actuals dels 
espais docents, sou vosaltres els que haureu d’organitzar els torns perquè tots els estudiants 
gaudeixin de classes presencials.  

La plataforma Blackboard ja està a disposició de tot el professorat i l’ICE disposa de diversos 
tutorials i cursos en línia pel seu aprenentatge.  

D’acord al Pla de Contingència de la UdG, aprovat a finals de juliol passat, i a les directrius 
establertes en el Pla Sectorial d’Universitats, aprovat pel PROCICAT, us demanem que seguiu les 
indicacions següents:  

Cal continuar en un sistema de treball híbrid presencial-teletreball.  

El Pla manté pel professorat el teletreball com a mètode de treball preferent en aquelles activitats 
en què les tasques a desenvolupar ho permetin: preparació de classes, correcció, tutories, 
consultes i atenció a l’estudiant, etc. Us demanem que seguiu al màxim aquesta indicació. 

Per tal de minimitzar el possible contagi a través del paper, us demanem que no distribuïu 
documents en paper als estudiants. Pengeu-los al Moodle perquè puguin imprimir-los.  
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Recordeu que a través del Departament, la OSL us proveirà de mascaretes quirúrgiques per a la 
vostra activitat presencial. Cal que comuniqueu a la secretaria del Departament el nombre de dies 
que preveieu anar a l’edifici durant el mes per tal que ells sol·licitin les mascaretes quirúrgiques. 

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 obligatori l’ús de la mascareta quirúrgica o higiènica (sempre que aquesta darrera 
tingui la corresponent homologació oficial de filtració vírica) en tot el recinte, inclús a dins 
l’aula.   

- Renteu-vos les mans tantes vegades com pugueu. 
- Restringiu l’estada a l’edifici a les vostres activitats presencials, intenteu en la mesura del 

possible restar al vostre despatx i eviteu les trobades amb companys. 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. 

- Als 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 de la COVID19  
 
Totes les aules, laboratoris, i altres espais comuns de la Facultat tindran un codi QR a l’entrada. 
Per tal d’evitar aglomeracions i cues d’estudiants a l’inici de les classes, durant les properes 
setmanes aquests codis es col·locaran a cadires i taules per facilitar la identificació dels estudiants 
un cop asseguts. La taula del professor també disposarà de codi QR. 
 
Professors i estudiants han d’identificar-se a través del codi QR. Un cop llegit amb l’aplicació, 
només cal introduir el codi UdG. 
 
Cal que disposeu d’alguna aplicació de lectura de QR al vostre mòbil per a la seva utilització (en 
trobareu moltes de gratuïtes als diferents proveïdors). 
 

Accés i estada a aules i als laboratoris 

Vosaltres, com autoritat en l’activitat docent, teniu la responsabilitat de fer complir als estudiants 
les mesures de seguretat i higiene establertes per la UdG, i que ja se’ls ha comunicat (document 
adjunt):  

A les aules 

- Cal identificar-se a través del codi QR.  
- És obligatori l’ús de mascareta quirúrgica o higiènica (sempre que aquesta darrera tingui 

la corresponent homologació oficial de filtració vírica) tant per part del professorat com 
de l’estudiantat per entrar i estar a les aules. 

- NO podeu deixar entrar als estudiants que no vagin amb mascareta. En aquest cas, haureu 
de comunicar al coordinador d’Estudi i al degà de la Facultat aquest incident.  

- Tothom s’ha de rentar les mans abans d’entrar a les aules i laboratoris amb el gel 
hidroalcohòlic que trobareu penjat al costa de la porta. 

- S’ha de respectar la posició de cadires i taules a les aules (disposades per garantir el 1,5 m 
de distància). En cas de moure-les. sempre heu de garantir el 1,5 m de distància. 
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- Netegeu el teclat de l’ordinador, i la taula a l’inici i al final de la classe. Trobareu solució 
alcohòlica i paper per a fer-ho al costat de la taula del professor. 

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 al màxim la protecció i seguretat a tots els estudiants i 
professors,  

- Els professors haureu de portar mascareta quirúrgica i pantalla facial. La pantalla facial la 
podeu recollir a Consergeria (se’n distribuirà una per professor/a i curs acadèmic) 

Els estudiants hauran 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 mascareta quirúrgica i els guants, se’ls lliurarà 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 hauran 
de llençar en la paperera situada la sortida del laboratoris 
 

- NO heu de permetre l’entrada als laboratoris si no porten la bata i la pantalla plàstica.  
 

- Netegeu els equipaments i la taula que hagueu utilitzat. Trobareu solució alcohòlica i 
paper al costat de la taula del professor. 

Indicacions en cas de patir símptomes o bé donar positiu per COVID19 

- En cas que patiu símptomes similars als de la COVID19, que hagueu donat positiu per 
COVID19 o bé hagueu estat en contacte estret amb un positiu, quedeu-vos a casa i 
notifiqueu el més aviat possible al deganat (deg.medicina@udg.edu, tel.972419618). 
Aquest ho traslladarà a la Oficina de Salut Laboral (OSL )i seguirà el protocol establert.  

- En el cas que sigui un dels vostres estudiants que durant la classe es trobin malament i 
tinguin algun dels símptomes del COVID19, aviseu a Consergeria. Ells el vindran a buscar 
i el traslladaran a un espai habilitat per aquesta circumstància fins a que pugui anar a casa 
seva o bé al CAP. Recolliran la informació i ho notificarà al deganat, perquè ho traslladi a 
la OSL i segueixi el protocol establert. Continueu la classe fina a la finalització establerta.  

 

Els canvis que es puguin anar produint en relació a aquestes indicacions i altres qüestions 
relacionades amb la COVID19 es publicaran a l’espai que properament es crearà a les webs de 
les Facultats. 

 

Girona, 9 de setembre de 2020 
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