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PROTOCOL DE RESERVA D’ESPAIS I ASSISTÈNCIA AUDIOVISUAL 
A ESDEVENIMENTS. www.uv.es/filtradcom 
 

Aquest protocol té com a finalitat gestionar la reserva dels espais de la Facultat de Filologia, 

Traducció i Comunicació de caràcter puntual. 

 

Concretament, podeu consultar-la: http://go.uv.es/IJl4tbB . 

• DIRECTORI I SITUACIÓ DELS ESPAIS DE LA FACULTAT http://go.uv.es/V9Sx2kj 

• ESPAIS DOCENTS: http://go.uv.es/Gt2kyd0 

• ESPAIS PER A CONFERÈNCIES, SEMINARIS, ACTIVITATS CULTURALS: 

http://go.uv.es/3KUcfSK  

• ESPAIS PER A GRUPS: http://go.uv.es/SqKU2gO 

• AUDIOGUIA: http://go.uv.es/5FNl4o2 

 

RESERVES REALITZADES PEL PERSONAL INTERN (FFTiC) 

RESERVA D’ESPAIS: AULES DE DOCÈNCIA (de dilluns a divendres) 

(ASSIGNATURES, EXTRICTAMENT, CORRESPONENTS ALS  ESTUDIS OFICIALS DEL 
CENTRE) 

• CONSULTA AULES: A la pàgina web http://go.uv.es/Gt2kyd0 podeu consultar cadascuna de 

les aules i les seues característiques. 

• TRAMITA RESERVA: exclusivament per reservaules_fftic@uv.es  

Indica: 

1. Assumpte: RESERVA AULES 

2. Tipus d'aula: INFORMÀTICA, LABORATORI, BÀSICA (sempre una d'aquestes) 

3. Dia/es: xx/xx/20xx  

4. Franja horària: de.... hrs a.... hrs 

5. Nom i cognom del professorat:  

6. Codi, assignatura/grup_subgrup: 

7. Aforament aproximat: (per a casos específics) 

Les reserves s’han der realitzar, en la mesura del possible i fora de circumstàncies esdevingudes, 
amb una antelació mínima de 5 dies hàbils (laborals).  

El personal gestor confirmarà la disponibilitat en un màxim de 3 dies hàbils (laborals). 

 

http://www.uv.es/filtradcom
http://go.uv.es/IJl4tbB
http://go.uv.es/V9Sx2kj
http://go.uv.es/Gt2kyd0
http://go.uv.es/3KUcfSK
http://go.uv.es/5FNl4o2
http://go.uv.es/Gt2kyd0
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RESERVA D’ESPAIS: SALONS I AULES DE DOCÈNCIA   

(ACTIVITATS, ESDEVENIMENTS CULTURALS I DOCÈNCIA D’ASSIGNATURES D’ESTUDIS 

NO OFICIALS DEL CENTRE ) 

• CONSULTA SALONS: A la pàgina web http://go.uv.es/3KUcfSK podeu consultar els 

salons i les seues característiques. 

• TRAMITA RESERVA: formulari de sol·licitud d’espais personal intern (FFTiC) 

 

 
• Les sol·licituds es realitzaran amb una antelació mínima de 5 dies hàbils (laborals). El 

personal gestor confirmarà la disponibilitat en un màxim de 3 dies hàbils (laborals).  

• En cas de coincidència davant sol·licituds diferents, sempre, es resoldrà per ordre d’entrada 

i hora registrat al procediment esmentat. 

• La persona organitzadora de l’esdeveniment haurà de complir amb l’aforament assenyalat 

o el vigent per la normativa legal, les mesures de seguretat, així com l’ús correcte de l’espai. 

Cas de desperfectes es farà responsable del cost econòmic de les reparacions . 

• La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació no es fa responsable de l’organització de 

l’esdeveniment.  

• Reserves en períodes d’activitat mínima (dissabtes i festius) subjectes a l’IUV 5/2021. 

 

 

http://go.uv.es/3KUcfSK
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RESERVA D’ORDINADORS (PORTÀTILS)  

La Facultat disposa d’un carro amb trenta ordinadors portàtils. La reserva es realitza, 
directament, per consergefil@uv.es . El personal docent que realitza la reserva es fa responsable, 
a l’aula de docència, de seguir les instruccions de funcionament i conservació indicades al mateix 
carro. Rebuda la reserva amb una antelació mínima de 5 dies hàbils (laborals) es confirma la 
disponibilitat i s’entrega el dia i hora a l’aula indicada. 

 

ASSISTÈNCIA AUDIOVISUAL:  

• El personal audiovisual de la Facultat treballa per a atendre les necessitats acadèmiques i 

culturals adscrites al Centre .  

• Tasques: 

- Assistència i gestió de l’equipament audiovisual d’aules de docència i sales multiús. 

- Suport i assessorament en la producció audiovisual i multimèdia al personal del Centre. 

• Funcionament:  

Prioritat de tramitació: 

- La docència vinculada als estudis de la Facultat. 

- Les activitats acadèmiques i/o culturals vinculades amb els estudis de la Facultat. 

Ordre de tramitació: sempre s'atendrà d'acord amb la prioritat esmentada i, en cas de 

coincidir l'horari, es tindrà en consideració la data i hora de la petició i la corresponent 

confirmació. Tota petició tindrà assignada un ordre de tramitació. 

• Prestacions extres: 

- GRAVACIÓ DE VÍDEO(*) 

- RETRANSMISSIÓ EN STREAMING (**) 

(*) L'assistència audiovisual de gravació en multi-càmera d'esdeveniments requerirà 

sempre de la presència extra d'almenys un/a oficial/a audiovisual de l'altre torn (si hi 

ha disponibilitat)  amb el corresponent pagament d'assistència.  

(**) La retransmissió en streaming  no es pot garantir pel nombre de personal necessari  

fins i tot extern al Centre.  

• Atenció: De dilluns a divendres de 9.00-14.00 hores  i 16.00-21.00 hores al despatx de la 

segona planta. Pel correu electrònic: audiofil@uv.es Pel telèfon: Extensió 51278 o 90159. 

Es pot contactar també per WhatsApp 34-630189918. 

 

 

mailto:consergefil@uv.es
mailto:audiofil@uv.es
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INSTRUCCIONS PER A PUBLICAR INFORMACIÓ EN LES PANTALLES I EL 

WEB DE LA FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

Es tracta d’un treball de difusió i adaptació als mitjans, exclusivament, no es contempla el 

disseny de cartells.  

1. PANTALLES D'ENTRADA 

Enviar a: audiofil@uv.es  

Data: entre 7 i 10 dies abans de la celebració de l'acte  

ARXIU 1: CARTELL  Característiques tècniques: 1920x1080 píxels amb una resolució de 72 ppp, 

en disposició horitzontal 

 

2. WEB DE LA FACULTAT 

Enviar a: audiofil@uv.es  

Data: entre 7 i 10 dies abans de la celebració de l'acte. El web només té capacitat per a 6 

novetats: es prioritzarà per arribada de la proposta i la data de celebració de l'acte. 

Enviament: 

 

ARXIU 1 - DOCUMENT DE TEXT  Característiques del text: tenint en compte les limitacions de la 

plantilla del web i per agilitzar el treball de l'equip d'audiofil, es prega preparar l'enviament 

considerant: 

Títol: màxim 8-10 paraules 

Resum: màxim 40 paraules 

Desenvolupament [Llegir més]: màxim 300-400 paraules 

Idiomes: cal enviar el text en valencià/castellà/anglés 

Opcional: link a altres webs (si es vol ampliar informació) 

ARXIU 2 – IMATGE  És imprescindible incloure en l'enviament una imatge representativa de 

l'acte (cartell, fotografia de la persona que realitza la conferència, imatge de recurs...) amb unes 

dimensions 860x602 píxeles, a 72ppp. 

ARXIU 3 – PROGRAMA  de l'acte en format pdf si es vol incloure en [Programa] 

 

3. DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS A TRAVÉS DE XARXES SOCIALS, EN ELS COMPTES DE LA FFTiC 

EN: TWITTER: Incloure menció @FILTRADCOM, FACEBOOK: Incloure menció @Facultat de 

Filologia Traducció i Comunicació, INSTAGRAM: Incloure menció @Filtradcom 

 

mailto:audiofil@uv.es
mailto:audiofil@uv.es
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CONDICIONS ECONÒMIQUES I TRAMITACIÓ DEL PAGAMENT: 

NORMATIVA D’APLICACIÓ.  

Reglament d’Execució Pressupostària per a 2023.  Art. 46 Cessió temporal de l’ús de locals. 
La Universitat pot cedir temporalment l’ús dels seus locals per ser destinats a activitats o serveis 
d’entitats o associacions externes que tinguen una finalitat afí i compatible amb la Universitat. 
L’autorització d’aquesta cessió temporal és competència de la persona responsable acadèmica o dels 
serveis economicoadministratius responsables dels edificis, a petició de la persona responsable de la 
unitat de despesa a la qual estan assignades les instal·lacions a cedir temporalment. Aquesta cessió de 
l’ús ha de quedar formalitzada per escrit, establint la finalitat, el termini i les condicions econòmiques. 
Els ingressos obtinguts s’han d’incorporar al pressupost de la Universitat. 
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INSTRUCCIÓ DE LA GERÈNCIA SOBRE EL TANCAMENT DE DEPENDÈNCIES 
DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Referència IUV 5/2021 
Protocol als efectes d’accés en períodes d’activitat mínima (caps de setmana; dies festius, Setmana 
Santa i Nadal.) 
 
 
València, 1 de febrer de 2023 
Administradora. 
Francisca Sánchez Pérez 

 

https://www.uv.es/ecofil/IUV_5_2021.pdf
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