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1. Introducció 

Les mesures exposades en el present document pretenen concretar les mesures descrites al Pla 

de contingència de la Universitat de Lleida (UdL), donades les característiques i especificitats de 

les titulacions de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF). 

2. Mesures per a la docència adaptades a la FIF 

 Caldrà tenir en consideració TOTES les mesures contemplades al Pla de contingència 

UdL i Pla sectorial. 

 En cas de què s’hagi de compartir un material (seminaris, aules habilitats, aula de simulació 

o similar), aquest s’haurà de desinfectar correctament entre alumne i alumne. Els 

productes de desinfecció es trobaran a l’aula. 

 Si s’han de fer servir lliteres: 

a. L’alumne/a haurà de desinfectar la llitera abans del seu ús.  

b. Si a la següent classe, es manté el mateix grup d’alumnat, caldrà usar la mateixa llitera. 

c. Els productes de desinfecció es trobaran a l’aula. Recordeu cal utilitzar material 

específic de superfícies per no malmetre les lliteres. 

d. Serà obligatori l’ús d’una tovallola o material de protecció per la llitera. 

 Seminaris o similar amb contacte persona a persona: 

a. És obligatori posar-se gel hidroalcohòlic abans i desprès del contacte (es trobarà a la 

pròpia aula).  

b. Si s’han de fer en parella, mantenir la mateixa parella durant tota l’assignatura, sempre 

que sigui possible. 

c. Si es necessita un/a alumne/a per mostrar la tècnica, es recomana que sigui el/la 

mateix/a durant tot el seminari. 

d. Caldrà que el professorat dels seminaris pràctics, informi als estudiants dels EPIS que 

haurà de portar per la sessió, ja que dependrà de la seva naturalesa (mascareta FPP2 

sense vàlvula, bata o davantal impermeable i/o pantalla).  

e. L’estudiantat ha de portar el material de protecció.  

f. El professorat haurà de portar la mascareta higiènica/quirúrgica, però la resta d’EPIS 

seran lliurats per la FIF. Caldrà sol·licitar-ho i recollir-ho al/a la TSDS prèviament a la 

sessió: Tània Cemeli al Campus de Lleida tania.cemeli@udl.cat o Daniel Medel al 

Campus d’Igualada daniel.medel@udl.cat. 
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 Si hi ha algun seminari o similar amb característiques específiques que no es tenen clares 

les mesures a adoptar: caldrà que com a mínim tres setmanes abans de dur-se a terme 

es contacti amb el deganat: fif.secretariadeganat@udl.cat, per tal de poder establir les 

mesures pertinents per al seu desenvolupament. 

3. Mesures per a la docència en jornades de Simulació al 4DHealth  

 Les activitats docents relacionades amb les simulacions clíniques es realitzaran en grups 

petits a un mateix espai. Habitualment, hi hauran dos grups treballant de manera 

simultània en diferents espais (Auditori i Sala Annexa). 

 Cada grup, tindrà un/a professor/a exclusiu/va per aquest grup i serà l’encarregat/da de 

dinamitzar tota la jornada amb el mateix grup. Per tant, aquest/a serà l’encarregat/da de 

fer la benvinguda, briefing, debriefings i conclusions amb el grup del que és responsable. 

 Durant els casos clínics, s’han de garantir mesures de seguretat entre l’estudiantat i 

l’actor/actriu. L’alumnat s’equiparà amb tots els EPIS necessaris per una aproximació 

segura per ambdues parts. Cal que el professorat tingui en compte tots aquests aspectes 

a l’hora de dissenyar els casos, per tal de minimitzar els contactes i també per tenir en 

compte el material de protecció que necessitarà l’alumnat o l’actor/actriu per poder dur 

a terme el cas dissenyat.  

 Cada professor/a tindrà el seu lloc assignat a la sala de control. Aquest s’ha de respectar 

durant tota la jornada i caldrà desinfectar-lo a l’acabar-la. De la mateixa manera, es 

recomana no compartir material entre el professorat, pel que cadascun hauria de portar 

impresa tota la documentació necessària pels seus casos.  

 S’intentarà sempre que sigui possible minimitzar els contactes entre les altres persones 

implicades en les jornades com poden ser el col·laborador sanitari, tècnic d’audiovisuals 

o el tècnic de simulació, deixant tota la jornada preparada amb anterioritat, limitant l’ús 

de col·laborador sanitari quan sigui exclusivament necessari, col·locant micròfons 

d’ambient per tal d’evitar contactar i manipulacions de material amb cada estudiant.  

 Els/les actor/actrius aniran sempre equipats amb mascareta i amb tots els EPIS necessaris 

per a cada cas. De la mateixa manera, s’adaptaran els casos intentant limitar al màxim el 

contacte directe amb l’alumnat i respectant al màxim la distància de seguretat.  

 En cas de què s’hagi de compartir un material en contacte amb superfícies corporals 

externes, aquest s’haurà de desinfectar correctament entre alumne i alumne i al final de 

la classe.  
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