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Gandia, setembre de 2020 
 
ORGANITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT DELS MAJORS 
 
Seguint la normativa de la Conselleria de la Sanitat Universal i de Salut Pública referent 
a la protecció i prevenció front a la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 s’ha procedit a 
una readaptació dels grups i funcionament de la docència de la Universitat dels 
Majors.  
 
Els grups més nombrosos es dividiran en dos (A i B) i ocuparan dues aules colindants. A 
les aules s’haurà d’accedir amb la mascareta i l’alumnat seurà mantenint sempre la 
distància de seguretat. El professor o professora impartirà la primera part de la classe 
al grup A mentre que el B el seguirà a través de la pantalla. Després del descans el 
professor o professora canviarà d’aula i serà el grup B el que comptarà amb la 
presència física del professorat mentre que el grup A acabarà la sessió seguint-la a 
través de la pantalla. 
 
Aquells grups en els que el nombre d’alumnes siga menor i es puga mantenir la 
distància de seguretat dins l’aula es mantindran complets, seguint la classe amb el 
professorat durant tota la sessió. 
 
En el cas que algun alumne o alumna no puga assistir a classe per motius de salut 
podrà seguir les classes des de casa a través de la plataforma online de la Universitat 
de València. 
 
 
DIRECTRIUS PER A L’ESTUDIANTAT 
 

- No podran accedir al centre les persones amb símptomes compatibles amb la 
COVID-19 (febre o febrícula + 37,2, tos, malestar general, dificultat respiratòria, 
congestió nasal, dolor toràcic, mal de cap, malestar abdominal, dolor muscular, 
vòmits, diarrea, escalfredes) ; aquelles a les quals se’ls haja diagnosticat la 
malaltia i que no hagen finalitzat el període d’aïllament requerit; o les que 
troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret ( 
des de 48 hores abans de l’inici dels símptomes a una distància menor de 2 
metres durant un temps d’almenys 15 minuts) amb alguna persona amb 
símptomes o diagnosticada de la COVID-19. 
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- Caldrà respectar  les MESURES GENERALS DE PREVENCIÓ de la transmissió: 

 
o Ús obligatori de la MASCARETA en tot moment 
o HIGIENE DE MANS de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 

segons. 
o Utilització de gel hidroalcohòlic abans de l’entrada a classe  

 
 

o ETIQUETA RESPIRATÒRIA:  
 Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador en tossir i esternudar, i 

rebutjar-lo a un poal de fem. Si no disposa de mocadors, s’ha 
d’emprar la part interna del colze. 

 Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca 
o Mantenir la distància interpersonal de 1,5 metres 
o Es disminuirà al mínim imprescindible el desplaçament en les 

instal·lacions del centre. 
o No es permetrà la permanència en corredors i altres zones de pas o ús 

comú. 
o L’estudiantat haurà d’acudir directament a l’aula i ocupar el seu seient 

uns minuts abans de l’hora que s’inicie la classe. En els períodes de 
descans s’haurà de romandre en espais oberts 

o L’estudiantat haurà de conservar el mateix seient durant tota la classe.  
o L’estudiantat no podrà compartir material 

 
 
ORGANITZACIÓ AL CENTRE 
 

- L’atenció presencial al públic es reduirà a serveis que siguen imprescindibles , 
prioritzant els enviaments, missatges, contactes telefònics i en línia 

- L’aforament  i la ubicació de les aules estarà establert prèviament i 
degudament indicat. 

- S’establirà la circulació (recorregut) a realitzar per accedir a les classes i la 
senyalètica necessària. 

- S’indicarà l’us preferent de les escales. 
- S’establiràn diferents  hores d’entrada a les aules, per grups, per a que no es 

produïsca una massiva afluència d’entrada o eixida a la mateixa hora. 
- L’aforament permès als banys serà d’una persona. 
- L’aforament permès a administració serà d’una persona. Sempre serà preferible 

realitzar les consultes a través del mail o el telèfon.  
- Les instal·lacions del centre estaran degudament senyalitzades. 
- El centre disposarà d’una aula habilitada per possibilitar l’aïllament dels casos 

que puguen iniciar símptomes de la COVID-19. L’aula comptarà amb papelera 
amb pedal i material higiènic com mocadors i gel hidroalcohólic. 

- El personal del centre atendrà sempre amb mascareta.  
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- Les aules es ventilaran a l’inici de cada classe i durant el descans. 
- Les aules seran desinfectades després de cada classe.  
- N’hi haurà prou abastiment de  mascaretes de cortesia al centre  
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