
 
 

QUÈ CAL FER en casos d’AÏLLAMENT DE PROFESSORAT de l’EPS 

El professorat es pot trobar en una situació d’absència temporal per donar positiu 
en una anàlisi PCR, per ser contacte estret d’un cas positiu, per cura de familiars, 
o per alguna altra situació comparable.  

 

Què ha de fer el professorat de l’EPS? 

Comunicar-ho de seguida a través de l’espai Portal de Suport de l’Oficina de Salut 
Laboral de la Meva UdG, i aïllar-se fins a tenir els resultats de les proves si s’escau. 
En el cas de tenir simptomatologia compatible amb COVID19 durant l’exercici de 
l’activitat acadèmica presencial avisar immediatament a Consergeria. La prioritat 
és l’actuació immediata. Des de consergeria es comunicarà a la direcció de 
l’Escola (directora@eps.udg.edu) i a l’administrador (jaume.maso@udg.edu) i si 
cal, es clausuraran i desinfectaran les zones per poder autoritzar novament 
l’accés a l’espai. 

Si el professorat pot teletreball, la via més senzilla de comunicació amb 
l’estudiantat és la directa, a través del Moodle o del correu electrònic. En tot cas, 
és important fer arribar a la direcció de l’Escola (dir.politecnica@udg.edu) amb 
còpia a la direcció del departament els grups de docència presencial que es veuen 
afectats. Des de la direcció de l’Escola s’informarà les  
coordinadores/coordinadors de graus i màsters dels grups implicats en aquesta 
situació. 
 
Les pràctiques d’aula afectades pel cas d’aïllament passaran a ser no presencials 
sense canviar el seu horari. Si el professorat vol dur a terme aquestes classes 
presencials afectades de forma síncrona, es pot fer ja que els alumnes estaran a 
l’aula. En aquest cas caldrà que es posi en contacte amb el servei informàtic de 
l’Escola (si@eps.udg.edu) amb una antelació mínima de 48 h. Des del servei 
informàtic s’oferirà la possibilitat de connectar l’ordinador de l’aula a la sessió del 
professorat abans d’iniciar la classe. Aquest sistema no permet interacció de 
l’estudiantat amb el professorat i només es pot oferir el suport del servei en 
horari de 8 a 18h. 

Les pràctiques de laboratori/taller/sortides afectades pel cas d’aïllament es 
poden suspendre, es poden fer online o bé, si el professorat es posa d’acord amb 
el departament, substituir el professor presencial a l’aula. Degut a la complexitat 
d’horaris per aquest curs, la reprogramació d’aquestes pràctiques no es podrà 
dur a terme. 
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Si es donés un cas d’hospitalització o s’activés la incapacitat temporal, cal 
comunicar-ho al Departament per tal de que pugui coordinar les possibles 
solucions a l’absència del professorat. 

 

Des de l'OSL es realitza el seguiment per a la reincorporació presencial de 
l'activitat. Comuniqueu-los la vostra reincorporació o les ampliacions d'absència 
respecte el previst. 


