
 

MESURES DE PREVENCIÓ i ACTUACIÓ ENVERS LA COVID-19: INFORMACIÓ PER L’ESTUDIANT DE LA 

FMCS 

Com sabeu, aquest curs ve acompanyat d’alguns canvis per poder desenvolupar la docència de 

manera segura en un context de convivència amb la COVID-19. 

El curs està organitzat intentant la màxima presencialitat en la mesura de les possibilitats i amb 

algunes classes de tipus híbrid o bé virtuals. Aquesta informació ja la teniu disponible als horaris des 

del moment de la matrícula. https://neilo.webuntis.com/ i aplicatiu mòbil untis mobile. L’aforament 

permès a les aules és del 50%. Reviseu els horaris a l’aplicatiu i  les indicacions del professorat per 

tal que sapigueu a quina aula heu d’anar.  

Els seients on es podeu asseure estan marcats amb un adhesiu verd. 

Una de les novetats d’aquest curs és que es disposa de càmeres a les aules. En cas de classes virtuals, 

es disposarà d’una aula de suport ja especificada a les agendes per tal que els alumnes la puguin 

seguir si es troben a les instal·lacions docents. 

És important que consulteu el moodle de l’assignatura donat que cada professor indicarà les 

particularitats de l’assignatura, ordre i distribució dels alumnes per les pràctiques etc. 

En cas que hi hagi una classe virtual sincrònica el professor estarà disponible en l’horari establert 

per consultes o fer aclariments.  

Cal que signeu la declaració responsable adjunta i la pengeu al moodle, a l’espai comú de la FMCS. 

Com hem de procedir en arribar, durant i després de classe? 

✓ Respecta les direccions de les fletxes per circular per les instal·lacions. 

✓ Aplica’t solució hidroalcohòlica. N’hi haurà en diferents punts de pas de les instal·lacions 

docents. 

✓ Recorda que el rentat freqüent de mans és clau. Però recorda d’utilitzar gel 

hidroalcohòlic i les mesures d’higiene, abans i després d’utilitzar material de la classe, 

de l’hospital, telèfon, material informàtic.  

✓ Manté la distància de seguretat  

✓ Cal que tothom porti obligatòriament la mascareta tot el temps i en totes les 

instal·lacions. 

✓ Cal que escanegis el codi QR que hi haurà a l’entrada de l’aula i que t’identifiquis amb 

el DNI (NÚMERO I LLETRA MAJ. SENSE ESPAI). D’aquesta manera, en cas de que hi hagi 

un cas positiu es podrà fer el rastrejament de les aules.  

✓ En arribar a la classe, no esperis al passadís, entra a l’aula.  

https://neilo.webuntis.com/


✓ Podeu utilitzar l’aula polivalent de PCs situada a la planta baixa de la Fmcs per fer el 

seguiment d’alguna classe. 

✓ En cas de fer servir l’aula de suport (A CÀRREC DE L’ALUMNAT) es podrà utilitzar el 

mateix projector o el vostre portàtil si en disposeu. En cas que s’utilitzi l’aula polivalent 

cal utilitzar auriculars propis. 

✓ Les classes tindrà una durada de 45’ per tal que es pugui ventilar entre classe i classe. 

✓ Evita aglomeracions. 

✓ En tornar a la classe intenteu ocupar el mateix lloc. 

✓ Respecta els horaris, els torns i les indicacions del tutor tant A classe, als laboratoris com 

a l’hospital. 

✓ En el cas d’utilització del laboratori de tècniques culinàries serà necessari que portis a 

més de mascareta, una pantalla. 

Què fer si em trobo malament? 

✓ No acudeixis a classe. 

✓ Has de comunica-ho per mail al responsable de l'assignatura amb còpia als següents 

correus covid19@urv.cat; covidfmcs@urv.cat . 

✓ En cas de estar fent pràctiques a l'hospital o al centre de salut, has de contactar amb el 

responsable de l'assignatura, del servei i no has d’acudir a pràctiques. 

✓ Informa a les secretaries de les unitats docents. 

✓ Has de contactar amb el teu metge o sistema sanitari i seguir les seves indicacions. 

✓ Comunica i informa diàriament del teu estat a: covid19@urv.cat; covidfmcs@urv.cat 

 

RECORDA QUE LA RESPONSABILITAT ÉS DE TOTS I TOTES PER UNA FACULTAT LLIURE DE COVID 

Us adjuntem una infografia per a recordar les coses més bàsiques. 

RECORDEU QUE AQUESTA INFORMACIÓ POT PATIR CANVIS DEGUT A L’EVOLUCIÓ DE LA 

PANDÈMIA. US RECOMANEM QUE REVISEU SOVINT LES ACTIVITATS, EL MAIL URV I LA PÀGINA 

WEB DE LA FMCS. 

Us desitgem un bon inici de curs 
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