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1. INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
 

• La INSCRIPCIÓ en les assignatures OPTATIVES es realitzarà mitjançant l´aplicació 
informàtica indicada en cada fitxa. 

 
• La MATRÍCULA es formalitza quan s'haja fet efectiu el pagament. 

 
2. DESCRIPCIÓ i CONDICIONS DE LES ASSIGNATURES OPTATIVES QUE 

S´OFERISQUEN 
 
- Optativa 1.- Histosafor. S´adjunta fitxa explicativa i condicions de l´activitat. 
- Optativa 2.- Artmajors I. S´adjunta fitxa explicativa i condicions de l´activitat. 
- Optativa 3.- Artmajors II. S´adjunta fitxa explicativa i condicions de l´activitat. 
- Optativa 4.- Neurofelicitat i Benestar. S´adjunta fitxa explicativa i condicions de 

l´activitat. 
- Optativa 5.-Pensament Ambiental. S´adjunta fitxa explicativa i condicions de 

l´activitat.  
- Optativa 6.- Reptes i Desafiaments. S´adjunta fitxa explicativa i condicions de 

l´activitat. 
- Optativa 7.- Ioga. S´adjunta fitxa explicativa i condicions de l´activitat. 
- Optativa 8.- Ioga dinàmic. S´adjunta fitxa explicativa i condicions de l´activitat. 

3. MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE 
 
Els/les alumnes/as hauran de seguir les mesures de seguretat i higiene indicades per 
UVGandia. 

Els/les alumnes/as, que assisteixen de forma voluntària, accepten expressament el 
compliment del Protocol que s´implante i s'obliguen a complir-lo, assumint la 
responsabilitat de participar adoptant les referides mesures.   

PROTOCOL COVID19 USUARIS ACTIVITATS 

·   S’informa a les persones usuàries que les seues dades personals se recolliran  per 
fer un llistat de traçabilitat, per si cal utilitzar la informació per a un control 
epidemiològic. 

.    S'informa que no podran accedir al centre : 

• Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19 
• Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia i que no hagen 

finalitzat  el període d’aïllament 
• Les persones que es troben en període de quarantena domiciliària per 

haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de COVID19 
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• S’hauran de respectar les mesures generals de prevenció de la 
transmissió: 

-    Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys, 
quaranta segons 

-    Utilització de gel hidroalcohòlic 

-    Bona Etiqueta respiratòria: cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en 
tossir i esternudar, i rebutjar-lo a una paperera amb tapa i pedal. Si no es 
disposa de mocadors , s’ha d’emprar la part interna del colze per a no 
contaminar les mans. 

- Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca. 

- Mantindre sempre una distància de seguretat i utilitzar mascareta. 
 

SÍMPTOMES  COVID19 

Si durant el desenvolupament de l’activitat, es tinguera símptomes compatibles amb la 
COVID19, avisarà al responsable  de l’activitat, i seguirà les seues instruccions, 
abandonant el centre el més aviat possible. 
 

4. ANUL·LACIÓ DEL CURS  
 
La realització dels cursos està supeditada a la matriculació del nombre mínim d'alumnes 
indicat a la fitxa corresponent. Si el nombre d'alumnes no arriba al mínim fixat, el curs 
podrà ser anul·lat. En aqueix cas, els/les alumnes/as podran sol·licitar la devolució de la 
matrícula en el termini màxim de 14 dies des de la comunicació de l´anul.lació. 
 
En el supòsit que per  raons metereològiques i/o sanitàries no siga recomanable o no 
es puga realitzar les activitats dels cursos, l´organització es reserva el dret a establir les 
següents opcions: 
 

a) replantejar l´activitat en altre format si fora possible (passant a ser virtual) 
b) recuperar l´activitat en les mateixes condicions però en un moment posterior, 

en tot cas  dins del curs acadèmic 2020-2021. 
 
Si no fora possible realitzar les opcions a) i b), es procedirà a la devolució de l´import de 
la matrícula.  
 

5. DESISTIMENT 
 
Conforme estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i 
altres lleis complementàries, i excepte les excepcions legalment establides, el/la 
alumne/a  té dret a desistir del contracte en el termini de 14 dies naturals, sense 
necessitat justificació i sense cap penalització. 
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• En tractar-se d'un curs, pot exercitar el seu dret de desistiment dins dels catorze 

(14) dies naturals des de l'endemà a la formalització de la inscripció. 
 

• Per a exercir el dret de desistiment, haurà de notificar la seua decisió de desistir 
del contracte a través d'una declaració, per carta o correu electrònic a 
uvgandia@uv.es, indicant en l'assumpte Desistiment Unimajors Nom de 
l´Optativa****. 

 
• En aquest cas, li comunicarem per correu electrònic la recepció d'aquest 

desistiment. 
 

• Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa 
a l'exercici d'aquest dret siga enviada abans que finalitze el termini corresponent 
(14 dies des de l'endemà de la inscripció)  

 
Conseqüències del desistiment: 
 
En cas de desistiment, li retornarem, si escau, tots els pagaments rebuts sense demora 
indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns 
informe de la seua decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest 
reembossament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la 
transacció inicial, llevat que vostè haja disposat expressament el contrari; en tot cas, no 
incorrerà cap despesa com a conseqüència del reemborsament, excepte quan es tracte 
de la comissió per realitzar una transferència al seu favor, comissió que es descomptarà 
de l'import final a retornar. 
 

6. OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT 
 
Els certificats acadèmics s'emetran, si escau, d´acord a l´indicat a la fitxa corresponent.  
 

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
Responsable del tractament de les dades: 
Les dades personals que faciliten les persones que realitzen la present inscripció 
s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València i Fundació General 
de la Universitat de València. 
Delegat de protecció de dades (DPO):  
Professor Javier Plaza Penadés. Correu electrònic lopd@uv.es. 
Finalitat del tractament: 
Finalitat 1: La informació obtinguda serà processada per a la gestió econòmic- 
administrativa de la inscripció a les assignatures optatives del programa UNIMAJORS, i 
el compliment de les obligacions legals derivades d'aquest, quedant totalment prohibida 
la seua utilització per a finalitats diferents de les indicades en el present document. 
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Finalitat 2: Control de la pandèmia mitjançant un registre d'assistents que es posa a la 
disposició de les autoritats sanitàries si així ho requereixen. Base legal: Article 6.1.e) del 
RGPD: garantia de l'interès públic de control de la pandèmia i el compliment de les 
obligacions legals imposades pel Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures 
urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, i per la RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2020, de la consellera 
de Sanitat Universal i Salut Pública, de modificació i adopció de mesures addicionals i 
complementàries de l'Acord de 19 de juny, del Consell, sobre mesures de prevenció 
enfront del Covid-19. 
Finalitat 3: Enviament de difusió de les activitats de UVGandia. 
Legitimació: consentiment de les persones interessades i acceptació de les presents 
bases. 
Destinataris de les dades: 
Es preveuen les següents comunicacions de dades: 
1. A la companyia d'assegurances per a la cobertura de l'activitat 
2. A l'entitat bancària per a la gestió dels pagaments de matrícula. 
3. Les que legalment s'establisca. 
Dret dels/les interessats: 
Les persones interessades que proporcionen les seues dades personals tenen dret a 
sol·licitar l'accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o 
a oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades 
poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a 
protdadesfguv@uv.es o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d'un document 
d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit a: 
Fundació General de la Universitat de València 
C/ Amadeu de Savoia, 4 (46010) València 
Assumpte: ARCO Optatives Unimajors 2020-2021  
Conservació de les dades: les dades facilitades es conservaran durant el període 
legalment establert. En el cas de la finalitat 2 una  vegada  oficialment  conclosa  la 
pandèmia, pel temps  necessari  per a cobrir possibles responsabilitats derivades del 
tractament o comunicació de les dades personals. 
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TÍTOL DE L’ACTIVITAT 

  

DIA I HORA 

 

MODALITAT DE L’ACTIVITAT 

 

 PROCEDIMENT DE LA INSCRIPCIÓ I/O MATRÍCULA 

 

LLOC DE L’ACTIVITAT 

 

 

 

ARTMAJORS I   

DIVENDRES 9:00 

EXIDES CULTURALS 

LA MATRICULA ES REALITZA EN L’APLICACIÓ DE CURSOS DE LA FGUV 

30 Novembre VALÈNCIA GÒTICA 

15 Gener LLUTXENT 

19 Febrer VALÈNCIA RENACENTISTA 

Març, 26 COCENTAINA 

13 Maig LLÍRIA 
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AFORAMENT 

 

NOMBRE MÍNIM D’ALUMNES  

 

PREU 

 

FORMA DE PAGAMENT 

 

CERTIFICACIÓ  

 

PÚBLIC OBJECTIU 

 

 

 

 

50 PERSONES 

65€ 

REBUT,  DOMICILIACIÓ O TARJETA  

NO 

UNIMAJORS 

10 PERSONES  
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

 

PROTOCOL COVID 

 

PROTOCOL COVID19  ACTIVITATS PRESENCIALS-VISITAS GUIADES A MONUMENTS I 
ALTRES EQUIPAMENTS CULTURALS-USUARIS 

1. NORMES HIGIÈNICOSANITÀRIES GENERALS 

1.1. No podran accedir  :  

• Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19 (febre , més de 37,5 , 

tos, malestar general, cefalea, diarrea, disminució del gust i de l’olfat, escalfredes, 

mal de cap, dolors musculars, vòmits, entre d’altres) 

• Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia   i que no hagen finalitzat  el 

període d’aïllament 

• Les persones que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut 

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID19 

1.2. L’ús de mascareta higiènica o quirúrgica, homologada, és obligatòria durant el 

desenvolupament de tota l’activitat.  No es permet l’ ús de mascaretes amb vàlvula 

exhalatòria. 

1.3. És obligatòria la desinfecció de mans, amb gel hidroalcohòlic per a accedir a les 

instal·lacions, i espais especificats a la visita guiada.  Als accessos a les 

instal·lacions i sales hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

Aquesta assignatura consisteix en un cicle d’eixides culturals per conèixer diferents llocs 
d’interès cultural del país Valencià, concretament es visitaran: 

30 Novembre,  VALÈNCIA GÒTICA 

15 Gener, LLUTXENT 

19 Febrer, VALÈNCIA RENACENTISTA 

26 Març, COCENTAINA 
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1.4. Ha de mantenir-se en tot moment la distància de seguretat en el desenvolupament 

de tota l’activitat. El trànsit pels corredors i accessos dels diversos espais s’ha de fer 

amb la màxima rapidesa i diligència, sense parar-se ni entorpir el trànsit dels altres 

usuaris/àries, i mantenint sempre la distància de seguretat d’1,5 m. 

1.5. La realització de l’activitat implica l’acceptació tàcita d’aquest protocol. 

L’incompliment pot comportar l’expulsió de l’activitat . 

 

2. ACCÉS I ESTADA ALS ESPAIS DE LA VISITA GUIADA  

2.1. Es seguiran en tot moment les indicacions establertes als diversos espais, mitjançant la 

senyalització, cartells informatius, etc. que dispose el centre, respectant-se l’aforo màxim.  

2.2. L’entrada i l’eixida de cada espai s’ha de fer pels llocs indicats i prioritzar sempre l’eixida 

dels usuaris/es que en aquest moment es troben en la sala o espais. S'hi accedirà d'un en un, 

de manera ordenada,  tot mantenint una distància de  seguretat d'1,5 m, i caldrà evitar rogles i 

aglomeracions. 

2.3. A les entrades als espais corresponent  podrà ser necessari identificar-se segons els 

protocols establertes als diversos espais i a efectes de traçabilitat de la  COVID19  

2.4. No es compartirà material  

 2.5. No es donaran informació en mà ni programes de mà.  

 2.6  Per al trasllat en autobús es recomanable l’ ús de mascareta FFP2.  

3.  COM PROCEDIR EN CAS DE SÍMPTOMES en COVID19 

Si al moment de la visita, qualsevol assistent a l’acte, tinguera símptomes compatibles amb la  

COVID 19, s’acudirà al responsable que estiga al càrrec de l ’activitat en eixe moment, i seguirà 

les seues instruccions en tot moment. 
4. POSITIU EN COVID19 

Si algú dels usuaris de l’activitat donara positiu en una prova diagnòstica o fora contacte estret 

d’un cas confirmat en COVID19 desprès de la realització d’una activitat, haurà de contactar amb 

el/la  responsable de l’activitat i el/la responsable enviarà un correu a  covid.fguv@uv.es, i 

s’activarà  el protocol oportú.  

mailto:covid.fguv@uv.es
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TÍTOL DE L’ACTIVITAT 

  

DIA I HORA 

 

MODALITAT DE L’ACTIVITAT 

 

 PROCEDIMENT DE LA INSCRIPCIÓ I/O MATRÍCULA 

 

LLOC DE L’ACTIVITAT 

 

 

 

 

ARTMAJORS II 

DIVENDRES 9:00 

EXIDES CULTURALS 

LA MATRICULA ES REALITZA EN L’APLICACIÓ DE CURSOS DE LA FGUV 

30 Octubre VALÈNCIA-MANISES 

15 Gener LLÍRIA-BENISSANÓ 

19 Febrer ELX 

26 Març VALL D'UIXÓ 

30 Abril VILLENA 
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AFORAMENT 

 

NOMBRE MÍNIM D’ALUMNES  

 

PREU 

 

FORMA DE PAGAMENT 

 

CERTIFICACIÓ  

 

PÚBLIC OBJECTIU 

 

 

 

 

 

50 PERSONES 

65€ 

REBUT, DOMICILIACIÓ O TARJETA  

NO 

UNIMAJORS 

10 PERSONES  
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

 

 

PROTOCOL COVID 

 

 

PROTOCOL COVID19  ACTIVITATS PRESENCIALS-VISITAS GUIADES A MONUMENTS 
I ALTRES EQUIPAMENTS CULTURALS-USUARIS 

 

1. NORMES HIGIÈNICOSANITÀRIES GENERALS 

1.1. No podran accedir  :  

• Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19 (febre , més de 37,5 , 

tos, malestar general, cefalea, diarrea, disminució del gust i de l’olfat, escalfredes, 

mal de cap, dolors musculars, vòmits, entre d’altres) 

• Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia   i que no hagen finalitzat  el 

període d’aïllament 

• Les persones que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut 

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID19 

 

Aquesta assignatura consisteix en un cicle d’eixides culturals per coneixer diferents llocs 
d’interès cultural del país Valencià, concretament es visitaran: 

 

30 Octubre VALÈNCIA-MANISES 

15 Gener LLÍRIA-BENISSANÓ 

19 Febrer ELX 

26 Març VALL D'UIXÓ 
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2.2. L’ús de mascareta higiènica o quirúrgica, homologada, és obligatòria durant el 

desenvolupament de tota l’activitat.  No es permet l’ ús de mascaretes amb vàlvula 

exhalatòria. 

2.3. És obligatòria la desinfecció de mans, amb gel hidroalcohòlic per a accedir a les 

instal.lacions, i espais especificats a la visita guiada.  Als accessos a les 

instal.lacions i sales hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

2.4. Ha de mantenir-se en tot moment la distància de seguretat en el desenvolupament 

de tota l’activitat. El trànsit pels corredors i accessos dels diversos espais s’ha de 

fer amb la màxima rapidesa i diligència, sense parar-se ni entorpir el trànsit dels 

altres usuaris/àries, i mantenint sempre la distància de seguretat d’1,5 m. 

2.5. La realització de l’activitat implica l’acceptació tàcita d’aquest protocol. 

L’incompliment pot comportar l’expulsió de l’activitat . 

 
3. ACCÉS I ESTADA ALS ESPAIS DE LA VISITA GUIADA  

 

2.1. Es seguiran en tot moment les indicacions establertes als diversos espais, mitjançant la 

senyalització, cartells informatius, etc. que dispose el centre, respectant-se l’aforo màxim.  

2.2. L’entrada i l’eixida de cada espai s’ha de fer pels llocs indicats i prioritzar sempre l’eixida 

dels usuaris/es que en aquest moment es troben en la sala o espais. S'hi accedirà d'un en un, 

de manera ordenada,  tot mantenint una distància de  seguretat d'1,5 m, i caldrà evitar rogles 

i aglomeracions. 

2.3. A les entrades als espais corresponent  podrà ser necessari identificar-se segons els 

protocols establertes als diversos espais i a efectes de traçabilitat de la  COVID19  

2.4. No es compartirà material  

 2.5. No es donaran informació en mà ni programes de mà.  

 2.6  Per al trasllat en autobús es recomanable l’ ús de mascareta FFP2.  

3.  COM PROCEDIR EN CAS DE SÍMPTOMES en COVID19 
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Si al moment de la visita, qualsevol assistent a l’acte, tinguera símptomes compatibles amb la  

COVID 19, s’acudirà al responsable que estiga al càrrec de l ’activitat en eixe moment, i seguirà 

les seues instruccions en tot moment. 

4. POSITIU EN COVID19 

Si algú dels usuaris de l’activitat donara positiu en una prova diagnòstica o fora contacte estret 

d’un cas confirmat en COVID19 desprès de la realització d’una activitat, haurà de contactar 

amb el/la  responsable de l’activitat i el/la responsable enviarà un correu a  covid.fguv@uv.es, 

i s’activarà  el protocol oportú.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:covid.fguv@uv.es
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TÍTOL DE L’ACTIVITAT 

  

DIA I HORA 

 

MODALITAT DE L’ACTIVITAT 

 

MODALITAT I PROCEDIMENT DE LA INSCRIPCIÓ I/O MATRÍCULA 

 

 

LLOC DE L’ACTIVITAT 

 

AFORAMENT 

 

NOMBRE MÍNIM D’ALUMNES  

 

NEUROFELICITAT I BENESTAR  

 

DIMARTS 

16:30 a 18:00 HORES 

PRESENCIAL, EN EL CAS DE QUE LES CIRCUMSTÀNCIES SANITARIES NO 
PERMETAN LA PRESENCIALITAT LES CLASSES S’IMPARTIRAN EN LINIA 

LA MATRICULA ES REALITZA EN L’APLICACIÓ DE CURSOS DE LA FGUV 

 

AULA 3, CENTRE DE GANDIA 
 

 

 

 

 

39 PERSONES  

10 PERSONES  
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PREU 

 

FORMA DE PAGAMENT 

 

CERTIFICACIÓ  

 

PÚBLIC OBJECTIU 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

 

 

 

65€ 

 

REBUT,  DOMICILIACIÓ O TARJETA  

NO 

 

PÚBLIC GENERAL I UNIMAJORS 

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar una visió més àmplia de nosaltres com a éssers 
humans i així poder reinterpretar d'una manera diferent moltes de les nostres experiències 
vitals i alhora activar nous recursos interns que ens permeten portar una vida més plena i 
amb major consciència. En l'assignatura Neurofelicidad i Autoconeixement II parlarem de 
tots aquests temes d'una manera teòrica i pràctica per a poder incorporar en la nostra vida 
diària l'aprés en classe. 
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PROTOCOL COVID 

 

 

PROTOCOL COVID19  PÚBLIC ACTIVITATS PRESENCIALS-CONFERÈNCIES 

 
NORMES OBLIGATÒRIES GENERALS  
 

1. ACCÉS AL CENTRE 

     1.1. No podran accedir al centre :  

• Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19 (febre , més de 37,5 

, tos, malestar general, cefalea, diarrea, disminució del gust i de l’olfat, escalfredes, 

mal de cap, dolors musculars, vòmits, entre d’altres) 

• Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia   i que no hagen finalitzat  el 

període d’aïllament 

• Les persones que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut 

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID19 

3.2. L’ús de mascareta higiènica o quirúrgica, homologada, és obligatòria durant tota 

la permanència en les instal·lacions del centre. No es permet l’ús de mascaretes 

amb vàlvula exhalatòria. 

3.3. És obligatòria la desinfecció de mans, amb gel hidroalcohòlic per a accedir a les 

instal·lacions, sales i espais del centre. Als accessos a les instal·lacions i sales hi 

ha dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

3.4. Ha de mantenir-se en tot moment la distància de seguretat. El trànsit pels 

corredors i accessos s’ha de fer amb la màxima rapidesa i diligència, sense parar-

se ni entorpir el trànsit dels altres usuaris/àries, i mantenint sempre la distància de 

seguretat d’1,5 m. 

3.5. L’accés a les instal·lacions del Centre implica l’acceptació tàcita d’aquest protocol. 

L’incompliment pot comportar l’expulsió de l’activitat i la prohibició d’accés a les 

instal·lacions del centre 
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4. ESTADA AL CENTRE  
 

2.1. Es seguiran en tot moment les indicacions establertes al centre, mitjançant la 

senyalització, cartells informatius, etc. que dispose el centre, respectant-se l’aforo màxim.  

2.2. L’entrada i l’eixida de cada sala i els espais tancats s’ha de fer pels llocs indicats i 

prioritzar sempre l’eixida dels usuaris/ès que en aquest moment es troben en la sala o espais. 

S'hi accedirà d'un en un, de manera ordenada,  tot mantenint una distància de  seguretat 

d'1,5 m, i caldrà evitar rogles i aglomeracions. 

2.3. A l’entrada al Centre o a la Sala corresponent heu d’identificar-vos per a accedir a les 

activitats, a efectes de traçabilitat del COVID. Les vostres dades es tractaran amb la 

protecció deguda. 

2.4. En entrar a la Sala se us assignarà una butaca. Per favor, respecteu el criteri establert 

en l’adjudicació i no altereu la disposició de l’aula. Aixó contribuirà a mantenir la distància de 

seguretat entre els assistents. 

seguretat.  

  2.5. No es donaran programes de mà.  

  2.6. No es passarà el micròfon. En tot cas, el personal de Sala, si es possible, podrà disposar 

d’una pèrtiga per acostar-se al públic en cas de col·loqui posterior. 

3.  COM PROCEDIR EN CAS DE SÍMPTOMES en COVID19 

Si al moment de l’assaig, o actuació, qualsevol assistent a l’acte, (alumnat, professorat, 

personal artístic, etc) tinguera símptomes compatibles amb la  covid19, s’acudirà al 

responsable que estiga al càrrec de l ’activitat en eixe moment, i seguirà les seues 

instruccions en tot moment. 

4.POSITIU EN COVID19 

Si algú dels usuaris de l’activitat donarà positiu en una prova diagnòstica o fora contacte estret 

d’un cas confirmat en COVID19 desprès de la realització d’una activitat, haurà de contactar 

amb el/la  responsable de l’activitat i el/la responsable enviarà un correu a  covid.fguv@uv.es, 

i s’activarà  el protocol oportú.  

 

mailto:covid.fguv@uv.es
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TÍTOL DE L’ACTIVITAT 

  

DIA I HORA 

 

MODALITAT DE L’ACTIVITAT 

 

 PROCEDIMENT DE LA INSCRIPCIÓ I/O MATRÍCULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOSAFOR  

 

DIVENDRES 9:00 

COMBINACIÓ DE CLASSES TEÒRIQUES EN EIXIDES CULTURALS 

LA MATRICULA ES REALITZA EN L’APLICACIÓ DE CURSOS DE LA FGUV 
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LLOC DE L’ACTIVITAT 

 

AFORAMENT 

 

NOMBRE MÍNIM D’ALUMNES  

 

Classes teòriques, Centre de Gandia 

Eixides,  

1- La cova del Parplló i la cova del 
Bolomor, 20  novembre 

2- La Nevera de Barx i l’Avenc de la 
Donzella, 22 gener 

3- El Monestir de Santa Maria de 
Valldigna i la Mesquita de la 
Xara, 26 febrer 

4- El port de Gandia i el tren a 
Alcoi, 23 abril 

5- La ciutat de Gandia i el seu 
devenir al llarg de la Història, 14 
maig 

6- Oliva i el seu marjal, 11 juny  
 

 

 

 

 

43 PERSONES 

10 PERSONES 
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PREU 

 

FORMA DE PAGAMENT 

 

CERTIFICACIÓ  

 

PÚBLIC OBJECTIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75€ 

REBUT, DOMICILIACIÓ O TARJETA  

 

NO 

UNIMAJORS 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

 

PROTOCOL COVID 

 

 

PROTOCOL COVID19  ACTIVITATS PRESENCIALS-VISITAS GUIADES A 
MONUMENTS I ALTRES EQUIPAMENTS CULTURALS-USUARIS 

 

1. NORMES HIGIÈNICOSANITÀRIES GENERALS 

1.1. No podran accedir  :  

• Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19 (febre , més de 37,5 

Aquesta assignatura consisteix en un cicle de xerrades que es realitzaran al Centre de 
Gandia i eixides culturals per conèixer diferents llocs d’interès de la Safor. Els objectius a 
assolir en aquests recorreguts fan referència tant a la història, com a la geografia, cultura i 
economia de la Safor. En tots ells podrem entendre el procés tant històric i econòmic que 
han conformat el nostre territori concretament es visitaran: 

 Classes teòriques: Teoria 2 h 9:30-11:30 

13 novembre        

15 gener                

19 febrer               

16 abril                  

7 maig                  

4 juny                   

 

Classes pràctiques – eixides Pràctica 6h 9:00 a 15.30 

7  L   d l P lló i l   d l B l  20  b  
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, tos, malestar general, cefalea, diarrea, disminució del gust i de l’olfat, escalfredes, 

mal de cap, dolors musculars, vòmits, entre d’altres) 

• Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia   i que no hagen finalitzat  el 

període d’aïllament 

• Les persones que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut 

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID19 

4.2. L’ús de mascareta higiènica o quirúrgica, homologada, és obligatòria durant el 

desenvolupament de tota l’activitat.  No es permet l’ ús de mascaretes amb vàlvula 

exhalatòria. 

4.3. És obligatòria la desinfecció de mans, amb gel hidroalcohòlic per a accedir a les 

instal·lacions, i espais especificats a la visita guiada.  Als accessos a les 

instal·lacions i sales hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

4.4. Ha de mantenir-se en tot moment la distància de seguretat en el desenvolupament 

de tota l’activitat. El trànsit pels corredors i accessos dels diversos espais s’ha de 

fer amb la màxima rapidesa i diligència, sense parar-se ni entorpir el trànsit dels 

altres usuaris/àries, i mantenint sempre la distància de seguretat d’1,5 m. 

4.5. La realització de l’activitat implica l’acceptació tàcita d’aquest protocol. 

L’incompliment pot comportar l’expulsió de l’activitat . 

 
5. ACCÉS I ESTADA ALS ESPAIS DE LA VISITA GUIADA  

 

2.1. Es seguiran en tot moment les indicacions establertes als diversos espais, mitjançant la 

senyalització, cartells informatius, etc. que dispose el centre, respectant-se l’aforo màxim.  

2.2. L’entrada i l’eixida de cada espai s’ha de fer pels llocs indicats i prioritzar sempre l’eixida 

dels usuaris/es que en aquest moment es troben en la sala o espais. S'hi accedirà d'un en 

un, de manera ordenada,  tot mantenint una distància de  seguretat d'1,5 m, i caldrà evitar 

rogles i aglomeracions. 

2.3. A les entrades als espais corresponent  podrà ser necessari identificar-se segons els 

protocols establertes als diversos espais i a efectes de traçabilitat de la  COVID19  

2.4. No es compartirà material  



  
 

24 
 

 2.5. No es donaran informació en mà ni programes de mà.  

 2.6  Per al trasllat en autobús es recomanable l’ ús de mascareta FFP2.  

3.  COM PROCEDIR EN CAS DE SÍMPTOMES en COVID19 

Si al moment de la visita, qualsevol assistent a l’acte, tinguera símptomes compatibles amb 

la  COVID 19, s’acudirà al responsable que estiga al càrrec de l ’activitat en eixe moment, i 

seguirà les seues instruccions en tot moment. 

4. POSITIU EN COVID19 

Si algú dels usuaris de l’activitat donarà positiu en una prova diagnòstica o fora contacte estret 

d’un cas confirmat en COVID19 desprès de la realització d’una activitat, haurà de contactar 

amb el/la  responsable de l’activitat i el/la responsable enviarà un correu a  covid.fguv@uv.es, 

i s’activarà  el protocol oportú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:covid.fguv@uv.es
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TÍTOL DE L’ACTIVITAT 

  

DIA I HORA 

 

MODALITAT DE L’ACTIVITAT 

 

PROCEDIMENT DE LA INSCRIPCIÓ I/O MATRÍCULA 

 

 

LLOC DE L’ACTIVITAT 

 

AFORAMENT 

 

 

 

PENSAMENT AMBIENTAL I ACCIÓ SOBRE EL TERRITORI  

DIMECRES 19:00 A 20:30 HS 

CONFERÈNCIES PRESENCIAL I EN LINEA 

LA INSCRIPCIÓ SE REALITZARÀ EN L’APLICACIÓ D’EVENTS DE LA FGUV  

AULA 1 - UV CENTRE DE GANDIA 

45 PERSONES  
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NOMBRE MÍNIM D’ALUMNES  

 

PREU 

 

FORMA DE PAGAMENT 

 

CERTIFICACIÓ  

 

PÚBLIC OBJECTIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATUITA 

NO 

 L’ALUMNAT POT DEMANAR-LO EN ADMINISTRACIÓ SI HA ASSISTIT A UN MINIM 
DEL 80% DE LES CONFERÈNCIES 

PÚBLIC EN GENERAL I UNIMAJORS 

10 PERSONES 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

 
 
 
 

 

 

Aquesta assignatura consisteix en un cicle de conferències sobre qüestions relatives a la 
sostenibilitat ambiental. La primera part del cicle està dedicada a fomentar el pensament 
crític i la reflexió sobre l’ecologia i el medi natural, posant l’accent en la relació entre 
economia i medi ambient i en els impactes de la crisi del coronavirus per al medi natural. La 
segona part es centra en les problemàtiques, conflictes i reptes als quals s’enfronta hui el 
territori de la Safor i els seus voltants. L’assignatura pretén ser un fòrum d’aprenentatge i 
debat sobre els temes més actuals que condicionen la sostenibilitat del planeta i de la vida 
en temps de crisi climàtica, sanitària i social. Coordina: Carme Melo, Directora del Centre 
Internacional de Gandia de la Universitat de València. 

 

11 NOVEMBRE 2020 

-Vicent Cucarella, Síndic Major de Comptes de la Comunitat Valenciana: “Creixement 
sostenible? Que li ho pregunten a Groucho Marx" 
 
13 GENER 2021 

-Luis del Romero, Departament de Geografia, Universitat de València: “Pandèmia del 
coronavirus i medi rural: nova crisi demogràfica o oportunitat històrica?” 
 
3 MARÇ 2021 

-Víctor Navarro, Acció Ecologista Agró: “La Marjal Pego-Oliva: història, situació actual i 
reptes futurs” 
 

14 ABRIL 2021 

-Carles Sanchis, Departament de Geografia, Universitat de València i Centre Valencià 
d’Estudis sobre el Reg, Universitat Politècnica de València: ”Balanç, reptes i riscos de la 
modernització de regadius" 

 
   

 
          

             
 

 



  
 

28 
 

PROTOCOL COVID 

 

 

PROTOCOL COVID19  PÚBLIC ACTIVITATS PRESENCIALS-CONFERÈNCIES 

  

NORMES OBLIGATÒRIES GENERALS  
 

1. ACCÉS AL CENTRE 

1.1. No podran accedir al centre :  

• Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19 (febre , més de 37,5 , 

tos, malestar general, cefalea, diarrea, disminució del gust i de l’olfat, escalfredes, 

mal de cap, dolors musculars, vòmits, entre d’altres) 

• Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia   i que no hagen finalitzat  el 

període d’aïllament 

• Les persones que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut 

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID19 

5.2. L’ús de mascareta higiènica o quirúrgica, homologada, és obligatòria durant tota la 

permanència en les instal·lacions del centre. No es permet l’ús de mascaretes amb 

vàlvula exhalatòria. 

5.3. És obligatòria la desinfecció de mans, amb gel hidroalcohòlic per a accedir a les 

instal·lacions, sales i espais del centre. Als accessos a les instal·lacions i sales hi 

ha dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

5.4. Ha de mantenir-se en tot moment la distància de seguretat. El trànsit pels corredors 

i accessos s’ha de fer amb la màxima rapidesa i diligència, sense parar-se ni 

entorpir el trànsit dels altres usuaris/àries, i mantenint sempre la distància de 

seguretat d’1,5 m. 

5.5. L’accés a les instal·lacions del Centre implica l’acceptació tàcita d’aquest protocol. 

L’incompliment pot comportar l’expulsió de l’activitat i la prohibició d’accés a les 

instal·lacions del centre 
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6. ESTADA AL CENTRE  

 

2.1. Es seguiran en tot moment les indicacions establertes al centre, mitjançant la 

senyalització, cartells informatius, etc. que dispose el centre, respectant-se l’aforo màxim.  

2.2. L’entrada i l’eixida de cada sala i els espais tancats s’ha de fer pels llocs indicats i prioritzar 

sempre l’eixida dels usuaris/es que en aquest moment es troben en la sala o espais. S'hi 

accedirà d'un en un, de manera ordenada,  tot mantenint una distància de  seguretat d'1,5 m, 

i caldrà evitar rogles i aglomeracions. 

2.3. A l’entrada al Centre o a la Sala corresponent heu d’identificar-vos per a accedir a les 

activitats, a efectes de traçabilitat del COVID. Les vostres dades es tractaran amb la protecció 

deguda. 

2.4. En entrar a la Sala se us assignarà una butaca. Per favor, respecteu el criteri establert 

en l’adjudicació i no altereu la disposició de l’aula. Això contribuirà a mantenir la distància de 

seguretat entre els assistents. 

seguretat.  

  2.5. No es donaran programes de mà.  

  2.6. No es passarà el micròfon. En tot cas, el personal de Sala, si es possible, podrà disposar 

d’una pèrtiga per acostar-se al públic en cas de col·loqui posterior. 

7. COM PROCEDIR EN CAS DE SÍMPTOMES en COVID19 
Si al moment de l’assaig, o actuació, qualsevol assistent a l’acte, (alumnat, professorat, 

personal artístic, etc) tinguera símptomes compatibles amb la  covid19, s’acudirà al 

responsable que estiga al càrrec de l ’activitat en eixe moment, i seguirà les seues instruccions 

en tot moment. 
8. POSITIU EN COVID19 

Si algú dels usuaris de l’activitat donara positiu en una prova diagnòstica o fora contacte estret 

d’un cas confirmat en COVID19 desprès de la realització d’una activitat, haurà de contactar 

amb el/la  responsable de l’activitat i el/la responsable enviarà un correu a  covid.fguv@uv.es, 

i s’activarà  el protocol oportú.  
 

mailto:covid.fguv@uv.es
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TÍTOL DE L’ACTIVITAT 

  

DIA I HORA 

 

MODALITAT DE L’ACTIVITAT 

 

 PROCEDIMENT DE LA INSCRIPCIÓ I/O MATRÍCULA 

 

 

LLOC DE L’ACTIVITAT 

 

AFORAMENT 

 

 

MENT ACTIVA: REPTES I DESAFIAMENTS  

DIVENDRES  9:30 A 11:30 HS 

PRESENCIAL, EN EL CAS DE QUE LES CIRCUMSTÀNCIES SANITARIES NO 
PERMETAN LA PRESENCIALITAT LES CLASSES S’IMPARTIRAN EN LINIA 

LA MATRICULA ES REALITZA EN L’APLICACIÓ DE CURSOS DE LA FGUV 

AULA 3 - UV CENTRE DE GANDIA 

39 PERSONES  
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NOMBRE MÍNIM D’ALUMNES  

 

PREU 

 

FORMA DE PAGAMENT 

 

CERTIFICACIÓ  

 

PÚBLIC OBJECTIU 

 

 

75€ 

REBUT,  DOMICILIACIÓN Ó TARJETA  

L’ALUMNAT POT DEMANAR-LO EN ADMINISTRACIÓ SI HA ASSISTIT A UN MINIM DEL 
80% DE LES CONFERÈNCIES 

PÚBLIC EN GENERAL I UNIMAJORS 

10 PERSONES 



  
 

32 
 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

 

PROTOCOL COVID 

 

PROTOCOL COVID19  PÚBLIC ACTIVITATS PRESENCIALS-CONFERÈNCIES 

  

NORMES OBLIGATÒRIES GENERALS  

 

1. ACCÉS AL CENTRE 

1.1. No podran accedir al centre :  

• Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19 (febre , més de 37,5 , 

tos, malestar general, cefalea, diarrea, disminució del gust i de l’olfat, escalfredes, 

mal de cap, dolors musculars, vòmits, entre d’altres) 

 

La present assignatura pretén dotar l'alumnat d'una formació integral, real i actualitzada 
sobre el desenrotllament humà durant l'etapa de la vellesa, tenint presents tant les variables 
físiques com psicològiques i socials del procés de complir anys. 

A més, l'alumnat adquirirà tècniques útils per a enfortir i mantindre les funcions cognitives, 
quelcom imprescindible per al bon funcionament de la ment humana. 

Coneixements a adquirir / Destreses i habilitats a adquirir 

 

- Conéixer el concepte i els termes propis del procés d'envelliment.  
- Ser conscients dels canvis reals que es produïxen amb el procés de complir anys a 

nivell biològic, cognitiu, personal, familiar i social.  
- Diferenciar l'envelliment normal i el patològic.  
- Adquirir una sòlida base conceptual i l'eliminació d'estereotips i prejuís sobre el 

procés d'envellir i sobre les persones majors.  
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• Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia   i que no hagen finalitzat  el 

període d’aïllament 

• Les persones que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut 

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID19 

8.2. L’ús de mascareta higiènica o quirúrgica, homologada, és obligatòria durant tota la 

permanència en les instal.lacions del centre. No es permet lús de mascaretes amb 

vàlvula exhalatòria. 

8.3. És obligatòria la desinfecció de mans, amb gel hidroalcohòlic per a accedir a les 

instal.lacions, sales i espais del centre. Als accessos a les instal.lacions i sales hi ha 

dispensadors de gel hidroalcohòlic. 

8.4. Ha de mantenir-se en tot moment la distància de seguretat. El trànsit pels corredors 

i accessos s’ha de fer amb la màxima rapidesa i diligència, sense parar-se ni entorpir 

el trànsit dels altres usuaris/àries, i mantenint sempre la distància de seguretat d’1,5 

m. 

8.5. L’accés a les instal.lacions del Centre implica l’acceptació tàcita d’aquest protocol. 

L’incompliment pot comportar l’expulsió de l’activitat i la prohibició d’accés a les 

instal.lacions del centre 

9. ESTADA AL CENTRE  
2.1. Es seguiran en tot moment les indicacions establertes al centre, mitjançant la senyalització, 

cartells informatius, etc. que dispose el centre, respectant-se l’aforo màxim.  

2.2. L’entrada i l’eixida de cada sala i els espais tancats s’ha de fer pels llocs indicats i prioritzar 

sempre l’eixida dels usuaris/es que en aquest moment es troben en la sala o espais. S'hi 

accedirà d'un en un, de manera ordenada,  tot mantenint una distància de  seguretat d'1,5 m, i 

caldrà evitar rogles i aglomeracions. 

2.3. A l’entrada al Centre o a la Sala corresponent heu d’identificar-vos per a accedir a les 

activitats, a efectes de traçabilitat del COVID. Les vostres dades es tractaran amb la protecció 

deguda. 

2.4. En entrar a la Sala se us assignarà una butaca. Per favor, respecteu el criteri establert en 

l’adjudicació i no altereu la disposició de l’aula. Això contribuirà a mantenir la distància de 

seguretat entre els assistents. 
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seguretat.  

  2.5. No es donaran programes de mà.  

  2.6. No es passarà el micròfon. En tot cas, el personal de Sala, si es possible, podrà disposar 

d’una pèrtiga per acostar-se al públic en cas de col.loqui posterior. 

10. COM PROCEDIR EN CAS DE SÍMPTOMES en COVID19 
Si al moment de l’assaig, o actuació, qualsevol assistent a l’acte, (alumnat, professorat, personal 

artístic, etc) tinguera símptomes compatibles amb la  covid19, s’acudirà al responsable que 

estiga al càrrec de l ’activitat en eixe moment, i seguirà les seues instruccions en tot moment. 
11. POSITIU EN COVID19 

Si algú dels usuaris de l’activitat donara positiu en una prova diagnòstica o fora contacte estret 

d’un cas confirmat en COVID19 desprès de la realització d’una activitat, haurà de contactar amb 

el/la  responsable de l’activitat i el/la responsable enviarà un correu a  covid.fguv@uv.es, i 

s’activarà  el protocol oportú.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:covid.fguv@uv.es
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TÍTOL DE L’ACTIVITAT 

  

DIA I HORA 

 

MODALITAT DE L’ACTIVITAT 

 

 PROCEDIMENT DE LA INSCRIPCIÓ I/O MATRÍCULA 

 

 

LLOC DE L’ACTIVITAT 

 

 

 

 

 

IOGA  

DIMECRES 

12:15 a 13:30 HORES 

ACTIVITAT FÍSICA PRESENCIAL, EN EL CAS DE QUE LES CIRCUMSTÀNCIES 
SANITARIES NO PERMETAN LA PRESENCIALITAT, LES CLASSES S’IMPARTIRAN EN 
LÍNIA 

LA MATRICULA ES REALITZA EN L’APLICACIÓ DE CURSOS DE LA FGUV 

HALL DE LA 3ª PLANTA DEL CENTRE 
DE GANDIA 
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AFORAMENT 

 

NOMBRE MÍNIM D’ALUMNES  

 

PREU 

 

FORMA DE PAGAMENT 

 

CERTIFICACIÓ  

 

PÚBLIC OBJECTIU 

 

 

 

 

 

20 PERSONES  

65€ 

REBUT,  DOMICILIACIÓN Ó TARJETA  

NO 

PÚBLIC GENERAL I UNIMAJORS 

10 PERSONES  
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

 

 

PROTOCOL COVID 

 

 

PROTOCOL COVID19  ACTIVITATS PRESENCIALS- IOGA –USUARIS 

 

1. NORMES HIGIÈNICOSANITÀRIES GENERALS 

       1.1. No podran realitzar l’activitat :  

• Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19 (febre , més de 37,5 

, tos, malestar general, cefalea, diarrea, disminució del gust i de l’olfat, escalfredes, 

mal de cap, dolors musculars, vòmits, entre d’altres) 

• Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia   i que no hagen finalitzat  el 

 

En una classe de Ioga s'aprofundeix en la connexió entre el moviment i la 

respiració, mitjançant asanas (postures) dinàmiques dirigides pel ritme de la inhalació i 

l'exhalació, convidant a la introspecció. 

 

-El Ioga redueix l'estrés i proporciona un espai interior de calma i recolliment afavorint la 

fortalesa i seguretat. 

 

- El Ioga s'adapta a l'edat i a la condició de cada persona 

 

-El Ioga és una pràctica respectuosa 
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període d’aïllament 

• Les persones que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut 

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID19 

11.2. L’ús de mascareta higiènica o quirúrgica, homologada, és obligatòria durant el 

desenvolupament de tota l’activitat.  No es permet l’ ús de mascaretes amb vàlvula 

exhalatòria. 

11.3. És obligatòria la desinfecció de mans, amb gel hidroalcohòlic per a accedir a les 

instal·lacions, i espais especificats a la visita guiada.  Als accessos a les 

instal·lacions  de monuments o altres espais n’hi haurà  dispensadors de gel 

hidroalcohòlic. 

11.4. Ha de mantenir-se en tot moment la distància de seguretat en el desenvolupament 

de tota l’activitat. El trànsit pels espais dels recorreguts i dels diversos espais 

contemplats en la visita s’ha de fer amb la màxima rapidesa i diligència, sense 

parar-se ni entorpir el trànsit dels altres usuaris/àries, i mantenint sempre la 

distància de seguretat d’1,5 m. 

11.5. La realització de l’activitat implica l’acceptació tàcita d’aquest protocol.  

11.6. L’incompliment pot comportar l’expulsió de l’activitat . 

 

12. ACCÉS I ESTADA AL CENTRE DELS USUARIS 
- Es seguiran en tot moment les indicacions establertes als espais, mitjançant la 

senyalització, cartells informatius, etc. que dispose el centre, respectant-se l’aforo màxim.  

- L’ús de mascareta  quirúrgica o higiènica és obligatòria per a qualsevol persona que hi 

accedisca. 

- Abans d’accedir als espais serà obligatòria la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic, 

que estarà convenientment disposat a l’entrada a la sala. 

- S'hi accedirà d'un en un, tot mantenint una distància de  seguretat d'1,5 m, i caldrà evitar 

rogles i aglomeracions.  

- L’entrada i eixida  als espais es farà de manera ordenada i gradual 

13. NORMES ESPECÍFIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT: IOGA 
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- L’ús de la mascareta higiènica o quirúrgica és obligatòria, tant per l’alumnat com per al 

professorat. 

- S’entrarà en la sala sense el calçat i es deixarà en l’espai que se haja habilitat a tal efecte, 

per a deixar les pertinences. 

- La distància de seguretat entre l’alumnat de l’activitat de IOGA serà de 2 m. de distància.  

- Es delimitarà l’espai disponible per cadascú dels alumnes mitjançant quadrants de 2x2m. 

Així mateix es delimitarà a la sala un corredor de circulació per tal de poder desplaçar-se fins 

al quadrant corresponent cadascú dels alumnes/as i professora corresponent. 

- Cadascú dels participants portarà la seua pròpia estoreta, tovallola i material necessari. 

- Als alumnes/as se’ls designarà un lloc a la Sala que serà únic i sempre el  

- mateix per a cadascú d’ells/elles. Si n’hi ha algun canvi de manera excepcional, 

per millorar visibilitat quedarà registrat. 

- Es vindrà amb la roba apropiada per a la pràctica de ioga, no podent canviar-se a 

la sala, ni emmagatzemar-la al centre. 

- Abans  i després de l’inici de l’activitat es desinfectarà l’estoreta amb el 

desinfectant corresponent disposat a la Sala.  

- La sala es netejarà i desinfectarà després de cada sessió, netejant i desinfectant 

l’espai destinat també a les pertinençes de cadascú dels assistents. 

14. COM PROCEDIR EN CAS DE SÍMPTOMES en COVID19 

Si al moment de la visita, qualsevol assistent a l’acte, tinguera símptomes compatibles amb 

la  COVID 19, s’acudirà al responsable que estiga al càrrec de l ’activitat en eixe moment, i 

seguirà les seues instruccions en tot moment. 

15.  POSITIU EN COVID19 

Si algú dels usuaris de l’activitat donara positiu en una prova diagnòstica o fora contacte estret 

d’un cas confirmat en COVID19 desprès de la realització d’una activitat, haurà de contactar 

amb el/la  responsable de l’activitat i el/la responsable enviarà un correu a  covid.fguv@uv.es, 

i s’activarà  el protocol oportú. 
 

mailto:covid.fguv@uv.es
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TÍTOL DE L’ACTIVITAT 

  

DIA I HORA 

 

MODALITAT DE L’ACTIVITAT 

 

 PROCEDIMENT DE LA INSCRIPCIÓ I/O MATRÍCULA 

 

 

LLOC DE L’ACTIVITAT 

 

AFORAMENT 

IOGA DINÀMIC 

DIVENDRES  

10:00  a 11:30 HORES 

 

ACTIVITAT FÍSICA PRESENCIAL, EN EL CAS DE QUE LES CIRCUMSTÀNCIES 
SANITARIES NO PERMETAN LA PRESENCIALITAT, LES CLASSES S’IMPARTIRAN EN 
LÍNIA 

LA MATRICULA ES REALITZA EN L’APLICACIÓ DE CURSOS DE LA FGUV 

 

HALL DE LA 3ª PLANTA DEL CENTRE 
DE GANDIA 
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NOMBRE MÍNIM D’ALUMNES  

 

PREU 

 

FORMA DE PAGAMENT 

 

CERTIFICACIÓ  

 

PÚBLIC OBJECTIU 

 

 

 

 

 

 

20 PERSONES  

65€ 

REBUT,  DOMICILIACIÓN Ó TARJETA  

NO 

PÚBLIC GENERAL I UNIMAJORS 

10 PERSONES  
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una classe de Ioga Dinàmic s'aprofundeix en la connexió entre el moviment i la 

respiració, mitjançant asanas (postures) dinàmiques dirigides pel ritme de la inhalació i 

l'exhalació, convidant a la introspecció. 

-El Ioga redueix l'estrés i proporciona un espai interior de calma i recolliment afavorint la 

fortalesa i seguretat. 

- El Ioga s'adapta a l'edat i a la condició de cada persona 

-El Ioga és una pràctica respectuosa 

Objectius específics: 

1. FÍSICS: El Ioga millora la condició física general : Augmenta la flexibilitat en músculs i 

articulacions, estimula i masajea tots els òrgans interns , augmenta la capacitat 

respiratòria,i equilibra el sistema nerviós. 

2. PSICOLÒGICS: Millora el autoconeixement, la memòria, l'estat d'ànim,el somni, la 

motivació, i la concentració. 

3  SOCIALS  Mill  l  l i  i l  i d i  l ti t d  d ió i l d t  
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PROTOCOL COVID 

 

 

 

PROTOCOL COVID19  ACTIVITATS PRESENCIALS- IOGA –USUARIS 

 

2. NORMES HIGIÈNICOSANITÀRIES GENERALS 

       1.1. No podran realitzar l’activitat :  

• Les persones amb símptomes compatibles amb la COVID19 (febre , més de 37,5 

, tos, malestar general, cefalea, diarrea, disminució del gust i de l’olfat, escalfredes, 

mal de cap, dolors musculars, vòmits, entre d’altres) 

• Les persones a qui se’ls haja diagnosticat la malaltia   i que no hagen finalitzat  el 

període d’aïllament 

• Les persones que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut 

contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID19 

15.2. L’ús de mascareta higiènica o quirúrgica, homologada, és obligatòria durant el 

desenvolupament de tota l’activitat.  No es permet l’ ús de mascaretes amb vàlvula 

exhalatòria. 

15.3. És obligatòria la desinfecció de mans, amb gel hidroalcohòlic per a accedir a les 

instal.lacions, i espais especificats a la visita guiada.  Als accessos a les 

instal.lacions  de monuments o altres espais n’hi haurà  dispensadors de gel 

hidroalcohòlic. 

15.4. Ha de mantenir-se en tot moment la distància de seguretat en el desenvolupament 

de tota l’activitat. El trànsit pels espais dels recorreguts i dels diversos espais 

contemplats en la visita s’ha de fer amb la màxima rapidesa i diligència, sense 

parar-se ni entorpir el trànsit dels altres usuaris/àries, i mantenint sempre la 

distància de seguretat d’1,5 m. 

15.5. La realització de l’activitat implica l’acceptació tàcita d’aquest protocol.  

15.6. L’incompliment pot comportar l’expulsió de l’activitat . 
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16. ACCÉS I ESTADA AL CENTRE DELS USUARIS 
- Es seguiran en tot moment les indicacions establertes als espais, mitjançant la 

senyalització, cartells informatius, etc. que dispose el centre, respectant-se l’aforo màxim.  

- L’ús de mascareta  quirúrgica o higiènica és obligatòria per a qualsevol persona que hi 

accedisca. 

- Abans d’accedir als espais serà obligatòria la desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic, 

que estarà convenientment disposat a l’entrada a la sala. 

- S'hi accedirà d'un en un, tot mantenint una distància de  seguretat d'1,5 m, i caldrà evitar 

rogles i aglomeracions.  

- L’entrada i eixida  als espais es farà de manera ordenada i gradual 

17. NORMES ESPECÍFIQUES PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT: IOGA 

- L’ús de la mascareta higiènica o quirúrgica és obligatòria, tant per l’alumnat com per al 

professorat. 

- S’entrarà en la sala sense el calçat i es deixarà en l’espai que se haja habilitat a tal efecte, 

per a deixar les pertinences. 

- La distància de seguretat entre l’alumnat de l’activitat de IOGA serà de 2 m. de distància.  

- Es delimitarà l’espai disponible per cadascú dels alumnes mitjançant quadrants de 2x2m. 

Així mateix es delimitarà a la sala un corredor de circulació per tal de poder desplaçar-se fins 

al quadrant corresponent cadascú dels alumnes/as i professora corresponent. 

- Cadascú dels participants portarà la seua pròpia estoreta, tovallola i material necessari. 

- Als alumnes/as se’ls designarà un lloc a la Sala que serà únic i sempre el  

- mateix per a cadascú d’ells/elles. Si n’hi ha algun canvi de manera excepcional, 

per millorar visibilitat quedarà registrat. 

- Es vindrà amb la roba apropiada per a la pràctica de ioga, no podent canviar-se a 

la sala, ni emmagatzemar-la al centre. 

- Abans  i després de l’inici de l’activitat es desinfectarà l’estoreta amb el 

desinfectant corresponent disposat a la Sala.  

- La sala es netejarà i desinfectarà després de cada sessió, netejant i desinfectant 
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l’espai destinat també a les pertinençes de cadascú dels assistents. 

18. COM PROCEDIR EN CAS DE SÍMPTOMES en COVID19 

Si al moment de la visita, qualsevol assistent a l’acte, tinguera símptomes compatibles amb 

la  COVID 19, s’acudirà al responsable que estiga al càrrec de l ’activitat en eixe moment, i 

seguirà les seues instruccions en tot moment. 

19.  POSITIU EN COVID19 

Si algú dels usuaris de l’activitat donara positiu en una prova diagnòstica o fora contacte estret 

d’un cas confirmat en COVID19 desprès de la realització d’una activitat, haurà de contactar 

amb el/la  responsable de l’activitat i el/la responsable enviarà un correu a  covid.fguv@uv.es, 

i s’activarà  el protocol oportú. 
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