Notificació, seguiment i activació de mesures docents en casos de contagi o d’aïllament
Quan els estudiants i els professors notifiquin un cas positiu o sospitós de covid-19 o s’hagin d’aïllar
preventivament s’hauran d’activar amb celeritat totes les mesures que permetin en primer lloc protegir
la salut i, en segon lloc, virtualitzar la docència presencial, i retornar a la presencialitat així que sigui
possible.
La Instrucció operativa per notificar casos de contagi o d’aïllament i fer-ne el seguiment preveu les
actuacions que s’han de fer quan un membre de la comunitat universitària doni positiu de la malaltia o
s’hagi de quedar en aïllament preventiu per haver estat un contacte estret. En paral·lel, el Pla de
seguiment en línia per a les assignatures del curs 2020-2021 preveu les mesures acadèmiques que es
posaran en marxa quan calgui atendre estudiants i professors malalts o confinats preventivament, així
com quan calgui virtualitzar completament les assignatures de forma intermitent.
Les mesures acadèmiques de seguiment en línia s’han d’activar i desactivar de forma coordinada amb
la notificació i seguiment dels casos i, per això, convé sistematitzar les mesures que s’hagin d’adoptar.
Aquest protocol es preveu per a tots els estudis de la UPF, i es pot modificar si la situació sanitària ho
requereix.
1. Notificació i seguiment d’un cas positiu o d’aïllament per contacte estret
En el moment que un professor o un estudiant sigui identificat com a cas positiu o s’hagi de posar en
aïllament preventiu, ho ha de notificar tant a les autoritats sanitàries (al seu CAP) com a la Universitat
(els estudiants, a la secretaria dels seus estudis i els professors, a la direcció del seu departament). El
procediment per notificar s’estableix a la Instrucció operativa esmentada i es pot consultar també a les
FAQ Què he de fer si...?
2. Rastreig i seguiment dels contactes estrets
S’entén per contacte estret qualsevol persona que ha estat al mateix lloc que un cas sospitós o
confirmat de covid-19 que presenti símptomes, a menys de 2 metres de distància, durant 15 minuts
com a mínim i sense màscara, des de les 48 hores abans de l’inici dels símptomes i fins al moment en
què el cas quedi aïllat.
El responsable principal d’alertar els seus contactes estrets és la persona que notifica (estudiant o
professor). Tot i això, la Universitat actua quan els contactes estrets són estudiants, professors o PAS
de la UPF.
Des de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i de Promoció de la Salut es posaran en contacte
amb els contactes estrets i faran el seguiment de la seva situació. Així mateix, en el supòsit que un cas
sospitós no es confirmés com a positiu per covid-19, l’Oficina de Prevenció ho farà saber als contactes
estrets que estaran en aïllament preventiu perquè es puguin reincorporar a l’activitat acadèmica
regular. L’Oficina de Prevenció farà també el seguiment periòdic dels casos confirmats de la malaltia.
Hem de tenir en compte que amb l’obligatorietat de dur mascareta a tot arreu, en tot moment i tothom,
les probabilitats que hi hagi contagis i, per tant, el nombre de contactes estrets, s’haurien de reduir
dràsticament.

3. Activació de les mesures docents alternatives a la presencialitat en cas de notificació d’un
professor
El professor que hagi notificat el seu cas ho haurà fet a la Direcció del seu departament i, si té activitat
docent, també haurà comunicat la seva situació al Deganat corresponent. Acordarà amb el director de
departament les mesures acadèmiques que caldrà adoptar per mantenir les activitats docents que
tingui encomanades. La mesura més habitual que s’adoptarà serà la virtualització temporal de
l’assignatura i, en casos més greus en què el professor no estigui en condicions de fer classe, la
substitució de la docència presencial o la suspensió temporal de les classes, segons les previsions que
tingui cada departament per a la gestió de les absències del professorat.
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Una vegada acordades les mesures alternatives que calgui adoptar a les classes presencials, el
professor ho ha de comunicar als estudiants de les assignatures que estigui impartint i a través d’un
missatge a l’aula global. Al missatge ha d’indicar la durada prevista inicialment per a les mesures
acadèmiques que adoptarà. En paral·lel, la UGA ha d’enviar un missatge als estudiants afectats a
través dels canals de comunicació habituals del centre (avís al campus global, missatge de correu
electrònic o el que es tingui establert).
4. Activació del seguiment en línia en cas de notificació d’un estudiant
L’estudiant que hagi notificat un cas positiu o d’aïllament preventiu ho haurà fet a la secretaria dels
seus estudis, i la UGA corresponent completarà el procediment de notificació tal com preveu la
Instrucció de notificació de casos. En paral·lel, l’estudiant ha de comunicar la seva situació als
professors de les assignatures que estigui cursant.
La notificació a la secretaria dels estudis i la comunicació al professor per part de l’estudiant activa les
mesures de seguiment en línia que s’hagin previst per a les assignatures. Les mesures es preveuran
inicialment per a 14 dies i, si escau, es podran prorrogar segons la situació en què es trobi l’estudiant.
En el supòsit que un cas sospitós no es confirmés i quedés descartat de covid-19, l’Oficina de Prevenció
es posarà en contacte amb els estudiants aïllats preventivament perquè es puguin reincorporar a la
seva activitat acadèmica habitual.
5. Virtualització completa de l’assignatura
Una assignatura presencial s’ha de virtualitzar completament i deixar de tenir activitat presencial
temporalment com a mínim en tres supòsits: en el cas que el professor estigui malalt o aïllat
preventivament (llevat que el Departament corresponent el pugui substituir de forma immediata), en
el cas que més del 50% dels estudiants d’un grup estiguin malalts o en aïllament preventiu i en el cas
que les autoritats sanitàries decretin el retorn a una fase de confinament o de restricció de la mobilitat
que faci inviable la docència presencial.
El termini per virtualitzar o desvirtualitzar completament una assignatura ha de ser inferior a 3 dies
hàbils.
Mentre no es produeix una d’aquestes situacions, la docència presencial programada es mantindrà i
els estudiants absents per causa de malaltia, aïllament preventiu o absència sobrevinguda continuaran
l’activitat acadèmica a partir del pla de seguiment en línia que cada assignatura hagi establert.
6. Retorn a la presencialitat
Una vegada superat el període d’aïllament preventiu o de la malaltia, estudiants i professors retornaran
a l’activitat presencial. El professor ha d’anunciar amb temps suficient als estudiants que es reprendran
les classes presencials. Com a criteri general s’entendrà per temps suficient l’avís a través d’un
missatge a l’aula global 3 dies hàbils abans de la represa de les classes presencials.
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