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PAUTES PER A L'ÀMBIT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL DURANT LA 
PANDÈMIA PER COVID19 
5 de març de 2021 
Aquest document es basa en la Instrucció de la Gerència de la Universitat de València 
sobre les mesures preventives a conseqüència de la situació generada per la transmissió 
de la COVID-19 (IUV 17/2020), dictada d’acord amb el protocol d'actuació per al 
començament del curs universitari 2020/21 del 24 de juliol de 2020, de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública, en la seua versió revisada del dia 2 de febrer i en les 
Directrius generals de prevenció i protecció enfront de la covid-19 en l'àmbit de la 
docència presencial del Servei de Prevenció i Medi Ambient. El document ha tingut en 
compte les indicacions efectuades per la unitat de Servei de Prevenció i Medi Ambient 
del Campus de Tarongers. En els següents enllaços podeu descarregar tots els documents: 
IUV 17/2020 
https://www.uv.es/deganatsoc/COVID19/Instruccio_IUV17_8setembre2020.pdf  
IUV 3/2021 

https://www.uv.es/deganatsoc/COVID19/instruccio_3_2021_gerencia_modifica_IUV1
7_2020.pdf  

Directrius SPMA 
https://www.uv.es/deganatsoc/COVID19/directrius-prevencio-centres-8setembre.pdf  
Protocol Conselleria: 
https://www.uv.es/deganatsoc/COVID19/2020-09-08_ProtocolConselleria.pdf  
L’objecte d’aquest document és establir les mesures preventives de caràcter general per 
a garantir la protecció adequada i homogènia del personal de la UV i de l'estudiantat, 
enfront la COVID-19 i fomentar unes condicions de treball de baixa probabilitat 
d’exposició, tot mantenint el servei públic que li és propi. 
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1. Entrada i eixida esglaonades d'estudiantat i sincronització d'horaris 
L'entrada i eixida d'estudiantat als aularis Nord i Oest seran esglaonades, i per les portes 
corresponents, d'acord amb les següents orientacions: 
 
AULARI OEST 
En docència de grau i doble grau, l'entrada i eixida es produiran per la porta principal, 
seguint les fletxes indicatives i en els següents horaris: 
- Grups amb docència en primera i tercera planta: Entrada 8:30 o 15:30h/ Eixida 14:15 o 
21:15h. Si una jornada finalitza abans d'aquestes hores, s'eixirà quinze minuts abans de 
l'hora de finalització. 
- Grups amb docència en planta baixa: Entrada 8:45 o 15:45h/ Eixida 14:30 o 21:30h. Si 
una jornada finalitza abans d'aquestes hores, s'eixirà a l'hora en què està programada la 
seua finalització. 
En docència de màster l'entrada i eixida serà en els horaris de classes establerts. 
 
AULARI NORD 
En docència de grau i doble grau, l'entrada i eixida es produiran seguint les següents 
pautes: 
- Grups amb docència en aules 102, 301, 501, 502 y 504: Entrada per porta 1, a 8:30 o 
15:30h/ Eixida 14:15 o 21:15h per porta 2. Si una jornada finalitza abans d'aquestes hores, 
s'eixirà quinze minuts abans de l'hora de finalització. 
- Grups amb docència en aules 304, 406, 503, 505 y 506: Entrada per porta 1, a 8:45 o 
15:45h/ Eixida 14:30 o 21:30h per porta 2. Si una jornada finalitza abans d'aquestes hores, 
s'eixirà a l'hora en què està programada la seua finalització. 
- Grups amb docència en aules 108, 507 y 512: Entrada per porta 3, 8:30 o 15:30h/ Eixida 
14:15 o 21:15h, per porta 4. Si una jornada finalitza abans d'aquestes hores, s'eixirà quinze 
minuts abans de l'hora de finalització. 
- Grups amb docència en aules 402, 403, 509 y 510: Entrada per porta 3, a 8:45 o 15:45h/ 
Eixida 14:30 o 21:30h, per porta 4. Si una jornada finalitza abans d'aquestes hores, s'eixirà 
a l'hora en què està programada la seua finalització. 
- Grups amb docència en aules 206, 207, 310, 407, 512 y 516: Entrada per porta 5, a 8:30 
o 15:30h/ Eixida 14:15 o 21:15h, per porta 6. Si una jornada finalitza abans d'aquestes 
hores, s'eixirà quinze minuts abans de l'hora de finalització. 
- Grups amb docència en aules 311, 312, 514, 519 y 521, : Entrada per porta 5, a 8:45 o 
15:45h/ Eixida 14:30 o 21:30h, per porta 6. Si una jornada finalitza abans d'aquestes 
hores, s'eixirà a l'hora en què està programada la seua finalització. 
En docència de màster s'entrarà per la porta 1 i s'eixirà per la porta 2, en els horaris de 
classe establerts.  
 
EDIFICI DEPARTAMENTAL FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS 
L'entrada i eixida de les aules es realitzarà de forma ordenada utilitzant les portes 
respectives, degudament senyalitzades, en els horaris de classe establerts. 
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Respecte als desplaçaments per l’edifici entre classes, vegeu el punt 6. 

2. Disposició física d'estudiantat en les aules 
En segon i tercer curs de Relacions Laborals i Recursos Humans hi haurà uns dies de 
sessió no presencial i altres de sessió presencial. La programació de sessions es pot 
descarregar en el següent enllaç: 
https://www.uv.es/csocdocs/Horaris/Horaris_COVID19/Horaris_2n_quadrimestre_RRL
LRRHH_2020_21.pdf  
En segon i tercer curs de Treball Social, el professorat impartirà classes presencialment i 
l’estudiantat s’alternarà per anar assistint en dies diferents, cada setmana. Els horaris, 
aules i criteris de distribució de grups es poden consultar en el següent enllaç: 
https://www.uv.es/csocdocs/Horaris/Horaris_COVID19/Horaris_2n_Quadrimestre_TS_
2020_21.pdf  
En general, l'estudiantat se situarà deixant un seient lliure a la seua dreta i a la seua 
esquerra i davant i darrere seu. S'aniran ocupant els seients començant per l'extrem més 
allunyat de la porta d'accés, de la primera filera i s’aniran omplint cadires fins la darrera 
filera, sempre començant per la cadira més allunyada de la porta. Els seients estaran 
marcats. En el cas de Relacions Laborals i Recursos Humans, una vegada es complete 
l'aforament de l'aula en què estiga físicament el o la docent, es procedirà a ocupar la 
contigua.  
En primer curs dels graus en Treball Social i Relacions Laborals i Recursos Humans i en 
tots els cursos del grau en Sociologia i Doble Grau en Sociologia i Ciències Polítiques i 
dels màsters en què hi haja docència presencial, l'estudiantat es disposarà de la mateixa 
manera que s'indica en el paràgraf anterior, però si queden ocupats tots els espais i queda 
algun estudiant o alguna estudianta sense asseure's, s'aniran ocupant els seients buits de 
la mateixa aula que estiguen més propers als passadissos, a fi de mantenir la màxima 
distància possible mínima que estableixen les disposicions de les autoritats sanitàries. 
Sempre que siga possible, és convenient que cada estudiant o estudianta ocupe el mateix 
lloc durant totes les sessions a les que acudisca consecutivament el mateix dia. 
Quant a la ventilació de les aules, el Servei de Prevenció i Medi Ambient ha comprovat 
que ofereix les garanties de salut òptimes a través de ventilació mecànica i l'obertura de 
portes i finestres, mentre siga possible. 
 

3. Ús de mascareta, gel, desinfectant i altres utensilis de protecció 
Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic en els accessos de tots els edificis, a les portes 
de les aules i/o al seu interior. Caldrà rentar-se les mans, en entrar. També es pot utilitzar 
un gel hidroalcohòlic que duga la pròpia persona.  
S'usarà mascareta per a accedir als edificis i durant tot el temps que s'hi romanga, inclòs 
el temps en què es participa en classes, sense perjudici de les exempcions previstes en la 
normativa estatal i autonòmica. Cada centre facilitarà mascaretes a través del seu 
departament d’adscripció. El PDI dels departaments adscrits a la Facultat de Ciències 
Socials podran arreplegar dues mascaretes a la setmana, quirúrgiques o FPP2, en  la 
consergeria de la Facultat de Ciències Socials. A més, en les consergeries dels aularis i 
en les aules hi haurà mascaretes quirúrgiques de recanvi.  

https://www.uv.es/csocdocs/Horaris/Horaris_COVID19/Horaris_2n_quadrimestre_RRLLRRHH_2020_21.pdf
https://www.uv.es/csocdocs/Horaris/Horaris_COVID19/Horaris_2n_quadrimestre_RRLLRRHH_2020_21.pdf
https://www.uv.es/csocdocs/Horaris/Horaris_COVID19/Horaris_2n_Quadrimestre_TS_2020_21.pdf
https://www.uv.es/csocdocs/Horaris/Horaris_COVID19/Horaris_2n_Quadrimestre_TS_2020_21.pdf
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A les aules hi haurà esprai desinfectant i mocadors de paper perquè el o la docent puga 
netejar la taula, cadira i l'equipament informàtic que use, en començar la sessió. Es 
facilitaran bosses per a micròfons, que s'aniran canviant.  
En l'aulari oest, el desinfectant, els mocadors i el micròfon per a la docència de sessions 
presencials de segon i tercer de Treball Social i Relacions Laborals i Recursos Humans 
estaran en un armari. S'hi trobaran també dues mascaretes per a substituir la del docent, 
en cas que es trenque. La clau de l'armari la facilitarà al professorat el personal de 
consergeria de l'aulari. 
En els aularis nord i sud, els micròfons s'arreplegaran en consergeria i el desinfectant i els 
mocadors es trobaran sobre la taula. En la caixonera hi haurà un parell de mascaretes per 
a substituir la del docent, en cas que es trenque. 
En l'edifici departamental de la Facultat de Ciències Socials, el desinfectant i els 
mocadors i les mascaretes de substitució es trobaran sobre la taula de l’aula.  
L'estudiantat del grau de Sociologia i Doble grau en Sociologia i Ciències Polítiques que 
alternarà diferents aules tindrà a la seua disposició, en les aules corresponents, esprai 
desinfectant per a netejar el seu lloc de treball, en començar la sessió. 
Si una persona ha de canviar de mascareta i ha de llençar la que du, cal que use les 
papereres senyalitzades a aquest fi. En cas contrari, el més recomanable és guardar-la i 
llençar-la en un contenidor o paperera, fora del recinte. En cap cas s'han de llençar 
mascaretes als wàters. 
 

4. Organització de grups de treball estables 
Si es constitueixen grups de treball d'estudiantat, en la mesura del possible, es mantindran 
per a les diferents assignatures, per tal de reduir els contactes entre persones. El treball 
fora de l'aula serà preferentment no presencial. És recomanable que l'estudiantat només 
romanga al recinte de la Universtitat quan siga imprescindible per l'assistència a classes 
o tutories. 
 

5. Registre d'assistència 
L'assistència a classe serà registrada amb la finalitat de facilitar tasques de rastreig, cas 
que aquestes siguen necessàries. El registre el farà el o la docent a través de l'aula virtual 
o per altre mètode, sense ús de full de signatures, per tal d'evitar contacte entre persones.  

 
6. Presència en zones comunes 
Durant l'estada dins dels edificis cal evitar desplaçaments innecessaris, i en el seu cas, el 
desplaçament ha de ser individual, mantenint les distàncies de seguretat i circulant en les 
direccions propostes en la cartelleria. No es permetrà la permanència en corredors i altres 
zones de pas o d'ús comú en els quals així estiga indicat, a fi de facilitar que, tant 
l'estudiantat com el professorat, puga accedir a les aules mantenint la distància 
interpersonal recomanada. Cal evitar concentracions als passadissos. Durant els 
descansos entre classes, és preferible romandre a l'aula o eixir a l'exterior. Les cafeteries 
estaran obertes, però és recomanable no fer-hi estada perllongada i seguir-hi totes les 
indicacions d'higiene i seguretat. 
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7. Ús de lavabos  
Els lavabos s'usaran segons les indicacions de capacitat establertes en cada cas i 
comunicades en cartelleria. 

 
8. Tutories i atenció en secretaria i Social·lab 
L'atenció tutorial i en secretaries tindrà lloc, preferentment, online. En cas de ser 
necessària atenció personalitzada, tindrà lloc amb cita prèvia o indicacions específiques 
que ho permeten. 
 

9. Ús de les biblioteques 
Es podrà treballar en les biblioteques, en cas de disposar de temps entre diferents sessions, 
però cal tenir present que tenen l'aforament limitat.  

 
10. Condició de grup de risc: acreditació i gestió  
El "Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-‐CoV-‐2", de 19 de juny, publicat pel Ministerio de 
Sanidad, defineix com a grups vulnerables a la COVID19 les persones que presenten les 
següents patologies: malaltia cardiovascular (inclosa hipertensió), malaltia pulmonar 
crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de 
tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa i obesitat mòrbida (IMC>40); embaràs 
i les persones majors de seixanta anys.  
En el cas del professorat, l'acreditació de la condició de grup de risc l'expedeix el SPMA, 
que realitzarà un informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció 
necessàries en funció de la naturalesa d'especial sensibilitat de la persona i les 
característiques del lloc de treball. Els departaments, en la seua distribució de la docència, 
tindran en compte que es complisquen les mesures de prevenció, d’adaptació i de 
protecció que es determinen en l’informe del SPMA per al professorat que haja estat 
declarat com a especialment sensible.  
Quan així ho recomane el SPMA al seu informe, el Centre facilitarà al professorat els EPI 
(equips de protecció individual) corresponents. A l’efecte, el professorat en qüestió 
escriurà a deganatsoc@uv.es per tal de sol·licitar-los, adjuntant l'esmentat informe, per 
tal que se'ls indique on arreplegar l’equip. 
L'estudiantat haurà d'acreditar la condició de grup de risc mitjançant informe o certificat 
mèdic, que lliurarà al coordinador o coordinadora de curs perquè ho pose en coneixement 
de l'equip docent de les diverses assignatures i del deganat. 
 

11. Situacions d'afectació per COVID19 i problemes de mobilitat per situació 
sanitària 
Es considera afectació per COVID19 el fet de trobar-se en situació de quarantena o 
tractament pel virus, siga per patir-lo directament o perquè el contacte estret amb una 

mailto:deganatsoc@uv.es
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persona que ha donat positiu ha derivat en situació de quarantena o si es dóna el cas que 
no s'autoritza el desplaçament fora de la pròpia localitat de residència, per confinament 
d'aquesta.  
Els símptomes més comuns compatibles amb la COVID-19 inclouen febre, tos i sensació 
de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi disminució de l'olfacte i del gust, 
esgarrifances, mal de gola, mal de cap, feblesa general, dolors musculars, diarrea o 
vòmits. Els símptomes greus, que requereixen atenció immediata urgent, són dificultat 
per a respirar, dolor o pressió en el pit, incapacitat per a parlar o moure's, confusió o 
coloració blavosa en llavis o rostre.  
Quan una persona presente símptomes lleus de la COVID-19 en les instal·lacions de la 
UV, haurà d’abandonar el centre i contactar de manera immediata amb el seu centre de 
salut. Addicionalment, informarà al SPMA en l'adreça de correu electrònic covid@uv.es. 
En cas necessari, com ara l'ocurrència de símptomes greus que puguen evidenciar la 
consideració com a possible cas de contagi, serà proveïda de màscara i traslladada a una 
sala habilitada pel Campus, i senyalitzada com a tal, on es procedirà al seu aïllament 
voluntari fins que reba l’assistència necessària dels serveis sanitaris. Actualment, hi ha 
una sala ubicada al segon pis de l'aulari oest. De manera immediata s'informarà l'autoritat 
sanitària en el telèfon 900 300 555 i al SPMA en el telèfon 96 339 50 17 i l'adreça de 
correu electrònic prevencio@uv.es. 
Qui haja donat positiu fora del recinte de la Universitat, a banda de comunicar-ho al 
telèfon 900 300 555 i al propi centre de salut de referència, si es tracta de professorat, ho 
comunicarà també a l'adreça de correu electrònic covid@uv.es. L'estudiantat pot 
comunicar-ho també a la mateixa adreça. 
Les persones que han compartit aula amb qui haja donat positiu de COVID19 seran 
considerades "contactes estrets" mentre en les interaccions no s'haja usat la mascareta i 
seguit les disposicions quant a l'ús dels espais i la higiene. Per tant, la detecció d'un cas 
positiu no suposarà automàticament la finalització de l'activitat presencial del grup en què 
es trobe el cas. Per a aquest tancament, serà precís que les autoritats sanitàries hagen 
comunicat que existeix un brot i així ho comuniquen a la Universitat. 
Tal i com s'estableix a les addendes de les assignatures, el professorat haurà d'aplicar 
mesures de no presencialitat per a la docència, en casos en què s'haja donat afectació, en 
els termes establerts en aquest document, un cop l'estudiant o l'estudianta li haja 
comunicat de forma acreditada, que es troba en aquesta situació. 
En cas que el docent o la docent d’una assignatura es veja impedit de realitzar la docència 
presencial per trobar-se afectat per COVID-19, mentre continua l’activitat presencial de 
la resta, el seu departament es responsabilitzarà, en tot el possible, de la continuïtat de la 
docència siga de forma presencial o amb substitució d’aquesta per altre tipus d'activitats. 
Finalment, en el cas que s’imposen mesures de confinament perimetral o de toc de queda 
que dificulten la participació en les actividades docents presencials, es procederà com 
segueix: 
1) El professorat enviarà a degnatsoc@uv.es una sol·licitud de document acreditatiu, 
facilitant en el missatge el seu número de DNI. 
2) L’estudiantat acreditarà la necessitat de desplaçar-se mitjançant un document de 
justificació de matrícula, descarregat per aplicació entreu, acompanyat d’un certificat 
acreditatiu dels horaris descarregable en el següent enllaç: 
https://www.uv.es/deganatsoc/Certificats/certificado_movilidad_2.pdf 

mailto:covid@uv.es
mailto:covid@uv.es
mailto:degnatsoc@uv.es
https://www.uv.es/deganatsoc/Certificats/certificado_movilidad_2.pdf


7 
 

 

 

 


