
 

PLA B DE CONTINGÈNCIA DOCENT ESPECÍFIC DE LA FMCS 

Consideracions generals: 

• Com a referència general, la cabuda permesa en les aules teòriques i laboratoris 

s’estableix en un 50%. Amb aquesta premissa hem elaborat el nou organigrama 

acadèmic. 

• S’ha prioritzat un model docent de presencialitat màxima; cal evitar la desatenció, 

sobretot als primers cursos, que condueix a estats desmotivadors i a un baix rendiment 

de l’alumnat. 

• Les classes s’han de dur a terme en les hores i espais indicats a les agendes tant en el 

seu format presencial com virtual; aquelles classes gravades per part del professor s’han 

de lliurar en el dia i hora corresponent per tal de no sobrecarregar a l’alumnat. A les 

sessions emeses en directe o diferit sense públic és necessari que el professor estigui 

accessible a la mateixa franja horària per resoldre dubtes dels alumnes. 

• Les classes han de tenir una durada màxima de 45 minuts per tal de poder ventilar i 

procedir a la seva neteja. El servei de riscos laborals facilitarà a cada aula el material 

necessari de neteja (teclat, ratolí, lliteres...). 

• Les pràctiques tant bàsiques com clíniques són prioritàries als nostres Graus i l’esperit 

és de poder-les mantenir al màxim en la mesura del possible. 

• Es prioritzaran els espais necessaris per tal de poder fer els exàmens de forma 

presencial. 

• Les aules s’obriran a les 7’45h per facilitar l’inici del programari informàtic 

Mesures generals físiques de prevenció: 

• L’ús de mascareta és obligatori dins dels espai de la FMCS, Unitats docents hospitalàries 

i durant totes les activitats docents que s’hi porten a terme.   

• A l’entrada dels recintes es disposa de gel hidroalcohòlic per la neteja de mans. Els terres 

estaran correctament senyalitzats per tal de definir els sentits de la circulació d’alumnes 

i personal. 

• Els seients de les aules estan acotats al 50%. 



• Els laboratoris de docència disposen de mampares frontals protectores. Els professors 

que hi donen docència disposaran de màscara addicional per moure’s entre l’alumnat 

les quals seran subministrades a través de les peticions fetes des dels Departaments. 

• Pel moment recomanem als alumnes que portin el seu propi vestuari/bata/pijama clínic. 

Mesures específiques docents 

• Instal·lació de càmeres a les aules: durant el més d’agost s’instal·laran un total de 20 

càmeres repartides entre la FMCS i les unitats docents; les classes que es donin de forma 

simultània en dues aules o de forma virtual sincrònica, es realitzaran mitjançant l’ús 

d’aquestes càmeres.  

• Sistema de microfonia: El sistema de microfonia pel professorat serà de solapa;  a 

consergeria i a les unitats docents hi hauran els recanvis de plàstic protectors necessaris 

per la seva utilització. 

• Recomanem utilitzar el sistema Teams.   

• Registre d’assistència per QR:  a l’entrada de les aules es disposa d’un codi QR que 

l’alumnat escanejarà cada vegada que accedeixi a un espai; això proporcionarà un 

rastreig de l’alumnat, a més a més d’un control d’assistència. 

• Aules de suport: La FMCS ha habilitat una aula de suport polivalent amb 20 PC per tal 

de donar sortida a alguna activitat virtual i a minimitzar les hores mortes dels estudiants. 

A la vegada, a les agendes trobareu que moltes classes virtuals tenen associada una aula 

de suport que farà la mateixa funció i evitarà discordances horàries i d’espais.  

• Des de la consergeria i les unitats docents es facilitarà l’accés a l’alumnat a les diferents 

aules de suport i espais que es considerin necessaris per tal d’evitar aglomeracions a 

passadissos i zones de pas i comunes.  

• Les Unitats docents hospitalaris a través dels caps d’estudis del postgrau i segons 

recomanacions de la generalitat de Catalunya han elaborat una plantilla de 

dimensionament docent sobre la qual s’han adaptat les pràctiques dels nostres graus. 

D’altres consideracions 

• Qualsevol canvi docent s’ha d’especificar i publicar al moodle i fer-lo extensiu a 

l’alumnat a través de fòrum. 

• No es poden fer canvis dels criteris d’avaluació publicats a les guies docents o al moodle 

durant els períodes d’exàmens. 

• No es poden fer canvis de data d’exàmens. 



• La comunicació entre el professorat i l’alumnat s’ha de fer a través del delegat/da de 

classe. Qualsevol altre comissió, grup o col·lectiu no té un reconeixement oficial. 

• Us recordem que els horaris es troben disponibles a https://neilo.webuntis.com/ i al 

programari del mòbil Untis mobile 
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