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PREÀMBUL  
 

La finalitat del present document és dotar als diferents espais de l’Escola Superior de Ciències de la 

Salut Tecnocampus d’un marc normatiu d’ús i gestió que permeti mantenir tant la bona conservació 

dels mateixos com la gestió coordinada del seu ús per part de l’alumnat universitari com d’altres 

col·lectius. 

 

Capítol I: NORMATIVA GENERAL PER A TOTS ELS ESPAIS DE L’ESCST  
 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
Aquestes normes tenen per finalitat regular la utilització dels espais, els equipaments i les instal·lacions 

de la Universitat destinats principalment a la docència, l'estudi i la recerca, i també d'aquells altres 

espais d'ús polivalent. 

L'àmbit d'aplicació d'aquestes normes són els espais, els equipaments i les instal·lacions dels edificis 

destinats a la docència. 

Els espais de l’ESCST són d’ús preferent per la comunitat universitària de l’ESCST i del TecnoCampus. 

Persones alienes a l’Escola o al TecnoCampus podran sol·licitar utilitzar aquests espais respectant la 

preferència del membres de ple dret i amb consentiment per escrit de la Direcció o coordinacions 

respectives. 

Article 2. Classificació dels espais, els equipaments i les instal·lacions 
Per les seves característiques, els espais, els equipaments i les instal·lacions es classifiquen en: 

2.1. Espais generals d'ús polivalent. Són aquells destinats a la realització d'actes, reunions i altres 

activitats pròpies de la vida institucional i acadèmica de la Universitat. 

S'inclouen en aquest apartat les sales de reunions i de juntes, així com les zones comunes i d'accés 

(vestíbuls, distribuïdors i patis). 

2.2. Espais singulars d'ús docent i discent. Són aquells destinats prioritàriament a usos docents, 

preferentment dels ensenyaments que s'imparteixen en cada edifici. S'inclouen en aquest apartat les 

aules. 

2.3. Espais tècnics d’ús docent i discent. Espais tècnics destinats prioritàriament a la formació i la 

capacitació dels estudiants, preferentment dels estudis que per la seva naturalesa tenen una vinculació 

més gran amb aquests espais i els seus equipaments. 
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S'inclouen en aquest apartat els espais propis de l’ESCST,  el Laboratori d’Activitat física, Rendiment i 

Salut-LARS, la sala Polivalent (al TCM3),  el Centre de Simulació i Innovació en Salut-CSIS i els Gimnasos 

de Fisioteràpia (G1, G2 i G3). 

 

Article 3. Ordre de prioritat en la utilització dels espais, equipaments i 
instal·lacions 
3.1. Espais generals d'ús polivalent 

Per la naturalesa i les característiques d'aquest tipus d'espais no es preveu que es puguin destinar a 

cap altre ús que els establerts en el punt 2.1. 

Si, excepcionalment i per a casos puntuals, es plantegés la necessitat d'utilitzar-los per a altres tipus 

d'activitats, caldria l'autorització expressa de la Direcció. 

3.2. Espais singulars i tècnics d'ús docent i discent 

Més enllà de l'ús preferent que s'estableix en els punts 2.2 i 2.3 per a cadascun d'aquest tipus d'espais, 

també es poden utilitzar per fer-hi altres activitats, amb l'ordre de prioritat següent: 

3.2.1. Activitats relacionades amb la recerca. 

3.2.2. Activitats de caràcter institucional, acadèmic o cultural promogudes per la 

comunitat universitària i, especialment, pels seus òrgans de govern i d'administració. 

 

Article 4. Normes generals de funcionament 

4.1. A l'inici de cada curs acadèmic, un cop publicats els horaris definitius de classe i de realització 

d'exàmens, s'establirà el pla d'ocupació d'espais, a partir de la programació efectuada pels estudis i 

tenint en compte les necessitats de la docència dels plans d'estudis aprovats. Aquesta planificació serà 

tan detallada com sigui possible i es podrà revisar quan les circumstàncies específiques de 

desenvolupament del curs ho requereixin. 

Les modificacions de les reserves d'espais, equipaments i instal·lacions que es derivin restaran 

condicionades a les disponibilitats reals. 

4.2. Correspon a la Direcció o, en delegació seva, els coordinadors i responsables d’espais respectius, 

fer l'assignació concreta dels espais, equipaments i instal·lacions de cada edifici, excepte en els casos 

que s'especifiquen en aquestes normes. 

4.3. Sol·licitud de reserva d'espais: 
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4.3.1. Amb caràcter general, totes les sol·licituds de reserva d'espais del personal 

acadèmic i del personal d'administració i serveis s'han d'adreçar a les secretaries 

tècniques de l’ESCST (veure detall a l’article 5). Quan es tracti de sol·licituds per dur a 

terme alguna de les activitats previstes en el punt 3.2.2, cal adreçar-les a la Direcció 

de l’ESCST. 

4.3.2. Quan es tracti de sol·licituds realitzades per estudiants, cal adreçar-les a la 

Direcció de l’ESCST. 

4.3.3. Quan es tracti de sol·licituds de reserva d'espais tècnics amb equipament, cal 

adreçar-les al responsable respectiu de cada espai:  

LARS – Dr. Manolo Gomis  
CSIS – Dra. Carolina Chabrera  
POLIVALENT – Dra. Noemí Serra  
GIMNASOS FISIOTERÀPIA – Dra. Luciana Moizé  
PERSONAL TÈCNIC DE SUPORT- Sra. Fàtima Mateos 

4.4. Correspon a la Direcció de l’ESCST autoritzar la utilització d'aquests espais, equipaments i 

instal·lacions, si bé podrà delegar aquesta competència en el/la responsable de l’espai corresponent. 

(Vegeu detall reserva material a l’article 5). 

4.5. La utilització dels espais, els equipaments i les instal·lacions s'ha de correspondre amb la seva 

finalitat, i els seus usuaris han de vetllar perquè se'n faci un ús correcte. Amb aquest objectiu, l’ESCST 

adjunta a la present normativa una reglamentació d’ús i de funcionament específiques per a aquells 

espais, equipaments i instal·lacions que ho requereixin. 

4.6. Amb caràcter general, l'horari habitual d'utilització dels espais, els equipaments i les instal·lacions 

del TecnoCampus és de 8.00 a 21.00 hores, de dilluns a divendres, excepte en els casos que 

s'especifiquen en l'article 5 d'aquestes normes. Excepcionalment, la Direcció podrà autoritzar 

l'ampliació d'aquest horari. 

4.7. Les sol·licituds de reserva d'espais i d'equipament addicional, si escau, per portar a terme 

activitats de caràcter puntual s'han de presentar amb una antelació mínima de 10 dies laborables 

respecte a la data de realització de l'activitat. La resolució de concessió o de denegació s'emetrà dins 

els 5 dies laborables següents a la data de recepció de la sol·licitud. 

Quan es tracti d'activitats que hagin de tenir continuïtat al llarg del curs acadèmic, la sol·licitud de 

reserva dels espais corresponents s'ha de presentar amb una antelació mínima de quaranta-cinc dies 

naturals respecte a la data d'inici prevista de l'activitat, per tal d'assegurar la disponibilitat dels espais 

durant tot el període sol·licitat. La resolució de concessió o de denegació s'emetrà dins els vint dies 

següents a la data de recepció de la sol·licitud. La concessió de la reserva només es farà, si és el cas, 

per al trimestre acadèmic en curs. La confirmació de la concessió, si és el cas, per a la resta del període 

sol·licitat es farà abans de l'inici del trimestre acadèmic següent. 
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En cas que es produeixi la suspensió o l'anul·lació de l'activitat objecte de la reserva, el sol·licitant 

haurà de comunicar-ho al/la responsable de l’espai tan bon punt en tingui coneixement per tal que es 

pugui assignar l'espai a altres usuaris. 

Article 5.  Normes de comportament 
Dins d’aquests espais es demana mantenir un to de veu normal i un comportament respectuós. 

Així mateix és obligació de qualsevol usuari fer un ús responsable de les instal·lacions i dels 
equipaments, especialment els tecnològics i informàtics. 

No està permès beure, menjar o mastegar xiclet a l'interior dels espais aules, laboratoris o gimnasos. 
Hi ha espais habilitat espais per a aquesta activitat al TCM6 i TCM3. 

 

Article 6. Sol·licituds d’espais per part del PDI i PAS de l’ESCST 
Les sol·licituds de reserva d'espais del TecnoCampus per part del personal acadèmic i d'administració 

i serveis de l’ESCST s'han de formalitzar a través de l’aplicatiu de Helpdesk que trobareu a la Intranet 

TCM (https://helpdesk.tecnocampus.cat/). Seleccionar “ESCST” i “Reserva d’espais”. 

 

Figura 1. HelpDesk TCM  

 

https://helpdesk.tecnocampus.cat/


 

9 

 

Al tiquet haurà de constar la següent informació: 

1. Nom complert del sol·licitant 
2. Assignatura i grau 
3. Dia, hora d'inici i de finalització de l'activitat 
4. Capacitat requerida ( x persones/estudiants) 
5. Suggeriment d’espai a sol·licitar (si és el cas) 
6. Altres dades rellevants (exemple: aula diàfana, per fer examen, etc...) 
 

El procediment per a la sol·licitud d’espais es pot observar en el següent algoritme: 

Figura 2. Algoritme sol·licitud espais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap sol·licitud es donarà per vàlida fins no rebre la confirmació de la mateixa. Es recomana enviar les 
sol·licituds amb un mínim de 72 hores d’antelació per poder cursar-les correctament. 

No s’atendran peticions que no s’hagin formalitzat a través del tiqueting (telèfon, correu electrònic,...) 

 

La reserva d’instal·lacions externes al TecnoCampus (com són Pavelló Euskadi, Estadi Municipal 
d’Atletisme, El Sorrall, platja, etc. ) s’han d’adreçar al responsable Sr. Lluís Albesa 
(lalbesa@tecnocampus.cat) adjuntant amb el full de sol·licitud corresponent (en el cas d’instal·lacions 
de l’Ajuntament de Mataró). 

Necessitats 

d’espais de 

l’usuari 

Petició al 

tiqueting 

Recepció 

confirmació 

de la 

petició 

(tiqueting) 

Comunicar-ho 

al Moodle als 

estudiants (si 

s’escau) 

Petició 

denegada 

(espai 

ocupat) Replantejar 

demanda 

espais 

(canviar dia 

/ hora / 

espai) 
Desestimar 

petició 

Algoritme peticions espais 

ESCST 

mailto:lalbesa@tecnocampus.cat
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Caldrà rebre confirmació per part del Sr. Albesa (un cop es tingui resposta positiva de les institucions 
responsables) per tal d’incloure’l al cronograma de l’assignatura i/o notificar-ho als estudiants al 
moodle de l’assignatura. 

Cas que alumnes de l’ESCST desitgin reservar espais, consultar els apartats corresponents d’aquesta 
normativa: Sala Polivalent (apartat 7.1.3.), Gimnasos (apartat 7.2.1.). Per altres peticions 
extraordinàries, caldrà enviar un correu a la Secretaria de l’ESCST (cgarcial@tecnocampus.cat). 

 

Article 7. Peticions de material docent  
Les sol·licituds d'utilització de material s'han de formalitzar a través de l’aplicatiu online (Tiqueting), 

(E-campus/Serveis/HelpDesk: https://ecampus.tecnocampus.cat/ca/serveis/ ). 

 

7.1.1. Reserva de material per a les instal·lacions externes 

Donada la necessitat de portar material a instal·lacions externes i, per tal de poder tenir un control del 

material que surt de Tecnocampus, us fem arribar unes pautes a tenir en compte. 

• El docent responsable de l'assignatura, les sessions de la qual es facin fora del Tecnocampus, 
demanarà el material que necessiti mitjançant el servei de ticketing: http://helpdesk.tecnocampus.cat 
amb un mínim d'un mes d'antelació per poder gestionar la preparació i l'enviament del material. 

Figura 3. Tiquet al HelpDesk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Al tiquet haurà de constar la següent informació: 

mailto:cgarcial@tecnocampus.cat
https://ecampus.tecnocampus.cat/ca/serveis/
http://helpdesk.tecnocampus.cat/
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1. Nom del professor i assignatura 
2. Instal·lació on s'ha de portar el material 
3. Dia d'inici i de finalització de l'assignatura 
4. Material específic i unitats exactes necessàries 

• En cas que sigui el mateix professor el que es porta el material, haurà d'informar del material què es 
porta i de la quantitat exacte via tiquet. Si se li ha de preparar el material, ho comunicarà amb un 
mínim d'una setmana d'antelació i també mitjançant el servei de ticketing: 

http://helpdesk.tecnocampus.cat 

• Cada docent és responsable del material a les instal·lacions externes així com del seu bon ús. 

• Si cap article es trenca o es fa malbé ho haurà de comunicar mitjançant un correu a 

fmateos@tecnocampus.cat per ser reparat o substituït.  

• Quan finalitzin les sessions, el professor serà el responsable de què el material quedi guardat 

correctament dins les caixes al lloc que les instal·lacions li assignin per fer-ho. S'ha de tenir en compte 

que les mateixes instal·lacions tenen material propi, per això ens assegurarem què no es barregi. 

• En acabar l'assignatura, el/la docent serà el responsable què tot el material estigui agrupat i 

degudament col·locat dintre de les seves caixes per quan els repartidors vagin a buscar-lo (els 

repartidors només s’encarreguen de buscar el material, no d’agrupar, buscar per les instal·lacions ni 

tampoc de col·locar el material dins les caixes). 

7.1.2. Reserva interna de material per al Grau en CAFE i Doble titulació 
Fisioteràpia-CAFE 

De vegades, hi ha la necessitat de moure material del seu lloc habitual i, per tal de poder portar un 

control de la localització d’aquest (ex: TRX, pilotes,...), el/la professor/a responsable de l’assignatura 

haurà de demanar-ho mitjançant el servei de tiqueting:  http://helpdesk.tecnocampus.cat amb un 

mínim de tres dies d'antelació. (Veure figura 3) 

 

 Cada docent és responsable del material sol·licitat, així com del seu bon ús. 

 Si cap article es trenca o es fa malbé ho haurà de comunicar mitjançant un correu a 

fmateos@tecnocampus.cat per ser reparat o substituït.  

 Quan finalitzin les sessions, el/la professor serà el responsable que el material quedi desat 

correctament. 

 En acabar l'assignatura el/la docent serà el responsable de retornar el material. 

 En el cas de sol·licitar material més específic i delicat, s’haurà de demanar l’autorització de la 

Coordinadora del Grau en CAFE de l’ESCST, la Dra. Noemí Serra o la Coordinadora de la Doble 

titulació en Fisioteràpia i CAFE, la Dra. Esther Mur via correu electrònic:  nserra@tecnocampus.cat 

o emur@tecnocampus.cat  

http://helpdesk.tecnocampus.cat/
mailto:fmateos@tecnocampus.cat
http://helpdesk.tecnocampus.cat/
mailto:fmateos@tecnocampus.cat
mailto:nserra@tecnocampus.cat
mailto:emur@tecnocampus.cat
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7.1.3. Reserva de material i sala Polivalent personal extern (alumnat)  

Degut a la demanda dels alumnes de CAFE de reservar la Sala Polivalent (TCM3), s’haurà de tenir en 

compte els següents punts: 

 La Sala Polivalent es podrà reservar els dies i hores a determinar segons el calendari acadèmic i/o 
trimestre. La secretària de centre serà l’encarregada d’informar a tots els alumnes la disponibilitat. 

 La reserva de la Sala es farà amb una setmana d’antelació com a mínim. Es realitzarà via correu 
electrònic al becari de l’ESCST encarregat amb còpia a Fátima Mateos 
(fmateos@tecnocampus.cat). Caldrà la confirmació via correu electrònic per part del becari de 
l’ESCST confirmant la reserva. Al correu electrònic caldrà indicar, el nom i el número de persones 
del grup, així com el temps que preveuen que necessitaran la Sala i el material. 

 El grup de reserva de l’aula ha de ser màxim de 8-10 persones per franja horària. 

 L’ús de material molt específic (ex: plataformes de contacte, encoders, etc...) està exclòs de poder 
ser reservat. En casos excepcionals, s’ha de demanar la justificació i ha de comptar amb l’aprovació 
de la Dra. Noemí Serra sol·licitada via correu electrònic: nserra@tecnocampus.cat  o la 
Coordinadora doble titulació en Fisioteràpia i CAFE, la Dra. Esther Mur via correu electrònic:  
emur@tecnocampus.cat 

 La persona encarregada de fer el control del bon ús de la Sala Polivalent i material mentre es 
utilitzada pels alumnes de CAFE serà el becari de l’ESCST assignat. 

 

7.2. Reserva de material per al Grau en Fisioteràpia 

De vegades, hi ha la necessitat de moure material del seu lloc habitual i per tal de poder portar un 

control de la localització d’aquest (ex: models anatòmics, lliteres, coixins...), el/la professor/a 

responsable de l’assignatura haurà de demanar-ho mitjançant el servei de tiqueting:  

http://helpdesk.tecnocampus.cat amb un mínim de tres dies d'antelació. (Veure figura 1) 

 

 Cada docent és responsable del material sol·licitat, així com del seu bon ús. 

 Si cap article es trenca o es fa malbé ho haurà de comunicar mitjançant un correu a 

fmateos@tecnocampus.cat per ser reparat o substituït.  

 Quan finalitzin les sessions, el/la docent serà el responsable què el material quedi guardat 

correctament. 

 En acabar l'assignatura el/la docent serà responsable de retornar el material. 

 En cas de sol·licitar material més específic i delicat, s’haurà de demanar l’autorització de la 

Coordinadora del Grau en Fisioteràpia de ESCST, la Dra. Luciana Moizé o la Coordinadora doble 

titulació en Fisioteràpia i CAFE, la Dra. Esther Mur:  lmoizé@tecnocampus.cat o 

emur@tecnocampus.cat  

 

 

mailto:fmateos@tecnocampus.cat
mailto:nserra@tecnocampus.cat
mailto:emur@tecnocampus.cat
http://helpdesk.tecnocampus.cat/
mailto:fmateos@tecnocampus.cat
mailto:lmoizé@tecnocampus.cat
mailto:emur@tecnocampus.cat
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7.2.1 Reserva del Gimnàs G1/G2 de Fisioteràpia a l’alumnat  

Degut a la demanda dels alumnes de Fisioteràpia i de la Doble titulació en Fisioteràpia-CAFE de reservar 
el gimnàs G1 o G2 del TCM6 per millorar el seu autoaprenentatge, s’haurà de tenir en compte els 
següents punts: 

 L’ús del G1/G2 ha de ser justificat i ha de comptar amb l’aprovació de la Dra. Luciana Moizé 
sol·licitada via correu electrònic: lmoizé@tecnocampus.cat  

 La persona encarregada de fer el control del bon ús del G1/G2 i material mentre es utilitzat pels 
alumnes serà el becari de l’ESCST assignat. 

 El G1/G2 es podrà reservar dins l’horari docent. 

 La reserva del G1/G2 es farà amb una setmana d’antelació i necessitarà la confirmació del becari 
de l’ESCST encarregat (via correu electrònic), sempre indicant el nom i el número de persones del 
grup, el temps que preveuen que el necessitaran i el material. 

 El grup de reserva de l’aula ha de ser màxim de 20 persones per cada franja horària. 

 Si han d’utilitzar material molt específic caldrà l’aprovació de la Dra. Luciana Moizé per poder fer-
ne ús i caldrà que ho sol·licitin amb prou antelació, sempre i quan el material sol·licitat estigui 
disponible. 

 La secretària de centre serà l’encarregada d’informar a tots els alumnes de Fisioteràpia i de la 
Doble titulació de la possibilitat de fer la reserva del G1/G2 i ells s’hauran de posar en contacte 
amb el becari de l’ESCST  via correu electrònic per poder fer el control de l’ocupació i del material. 

 Es valorarà el volum de demandes de reserva.   

7.3. Reserva de material per al Grau en Infermeria 

7.3.1 Reserva de material per portar fora del CSIS 

Puntualment i en situacions molt concretes, existeix la necessitat de portar material fora de les 

instal·lacions del CSIS. Per tal de realitzar un control del material, us fem arribar unes pautes a tenir en 

compte: 

 En el cas del CSIS, i donat que es tracta de material molt delicat i específic, el docent responsable 
haurà de tenir l’aprovació de la responsable del Centre de Simulació i Innovació en Salut, la Dra. 
Carolina Chabrera, per treure el material i ho haurà de sol·licitar via correu electrònic a 
cchabrera@tecnocampus.cat 

Un cop tingui l’aprovació, demanarà el material que necessiti mitjançant el servei de tiqueting 
http://helpdesk.tecnocampus.cat amb un mínim d'un mes d'antelació per poder gestionar la 
preparació. (Veure figura 1). Al tiquet haurà de constar la següent informació: 

1. Nom del professor/a  
2. Dia de recollida i entrega del material 
4. Material específic i unitats exactes necessàries 
 
• Cada docent és responsable del material així com del seu bon ús. 

mailto:lmoizé@tecnocampus.cat
mailto:cchabrera@tecnocampus.cat
http://helpdesk.tecnocampus.cat/
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• Si cap article es trenca o es fa malbé, ho haurà de comunicar mitjançant un correu a 

fmateos@tecnocampus.cat per ser reparat o substituït.  

• Quan finalitzin les sessions, el/la professor/a serà el responsable de portar el material en bones 

condicions. 

7.3.2. Necessitats de material per a les sessions als espais del CSIS 

La realització de les sessions de simulació requereix de la preparació de material sanitari/tecnològic i 

maniquins específics. El/la professor/a responsable de la sessió demanarà amb una setmana 

d’antelació com a mínim el material necessari mitjançant el servei de tiqueting 

http://helpdesk.tecnocampus.cat (Veure figura 3). Al tiquet haurà de constar la següent informació: 

1. Nom del professor/a i sessió 
2. Material específic i unitats exactes necessàries per a totes les sessions 

Actualment, al CSIS hi ha una alta ocupabilitat. Per aquest motiu és necessari que:   

 Cada docent és responsable del material sol·licitat, així com del seu bon ús.  

 La preparació dels maniquins, mobiliari i la disposició de l’espai ho realitzarà el/la tècnic/a del CSIS 

d’acord amb la petició realitzada pel professor/a responsable de la sessió amb dues setmanes 

d’antelació, mitjançant el servei de tiqueting: http://helpdesk.tecnocampus.cat 

 La preparació del material fungible específic de cada sessió és responsabilitat del professor/a. Si 

cap article es trenca o es fa malbé, ho haurà de comunicar mitjançant un correu a 

fmateos@tecnocampus.cat per ser reparat o substituït.  

 Quan finalitzin les sessions, el/la professor/a serà el/la responsable que el material fungible quedi 

guardat correctament. D’altra banda, el tècnic/a del CSIS realitzarà el manteniment específic dels 

maniquins, mobiliari i la correcta disposició de l’espai. 

Figura 4. Algoritme de peticions de material a través del tiqueting de HelpDesk 
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Article 8. Utilització dels armariets del TCM6 
Els armariets amb clau (“taquilles”) que hi ha al passadís central del TCM6 són d’ús exclusiu pels 

estudiants i professors dels graus de l’ESCST del Tecnocampus.   

 

Són d’ús diari, això implica que a última hora de la tarda s’han de deixar buits. Aquells armariets que 

es mantinguin tancats, es procedirà a obrir i retirar tot el seu contingut. 

 

Cas que l’usuari perdi la clau, se li imputarà la despesa de fer duplicats del pany.   

 

És responsabilitat de l’usuari la bona conservació dels armariets. 

 

Article 9. Drets d’imatge 
TecnoCampus es reserva el dret de propietat i la potestat d’autorització per a realitzar fotos i vídeos 
en els seus recintes i locals, per tant cal l’autorització prèvia.  
 
TecnoCampus ha d’autoritzar la captura de veu i imatges, de informació numèrica, alfabètica, gràfica, 
fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades i dels 
elements materials i immaterials de la seva propietat.  
 
TecnoCampus ha d’autoritzar l’exposició de qualsevol material de la seva propietat en mitjans escrits, 
i relacionats amb Internet. 
 

Article 10. Incompliment de la normativa 
L’incompliment d’aquesta normativa serà motiu de sanció recollit dins del règim disciplinari de l’ESCST. 
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Capítol II: REGLAMENT ESPECÍFIC DE CSIS 
 

El Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS) compta amb uns espais i amb un equipament de 

darrera generació, maniquins, software especialitzat, sistemes de filmació-projecció i espais 

diferenciats on es segueixen els estàndards de qualitat docents i on la innovació i la recerca són els 

pilars fonamentals. El CSIS disposa de 8 espais de simulació diferenciats en Atenció Primària, Pediatria, 

Hospitalització, Unitat de Cures Intensives, Urgències i Quiròfan. 

Per tal de dur a terme la seva activitat i garantir uns estàndards de qualitat, s’estableix: 

Article I.- Els espais del Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS) representen un entorn 

sanitari. Per aquest motiu, cal mantenir silenci o un to de veu suau, tant dins com fora dels espais. 

Article II.- Una imatge personal discreta, ens caracteritza com a professionals sanitaris. Queda 

prohibit l'ús de pintura d'ungles i d'anells, braçalets, penjolls, rellotges de canell, etc. durant es realitza 

l'activitat. L’incompliment d’aquest article implica no poder accedir al centre. 

Article III.- En el cas que es sol·liciti portar un mocador al cap, aquest l’haurà de portar el propi 

alumne i haurà de seguir les següents condicions: 

o Ser del color de l’uniforme. 

o Només pot tapar la part del cabell (en cap cas podrà ser un mocador integral o altres que 

pugui tapar part de la cara o el coll. 

Article IV.- No està permès entrar al CSIS amb bosses de mà, mòbils ni abrics. Per aquest motiu 

s'han habilitat uns armariets al passadís. 

Article V.- S'utilitzarà bata blanca amb el logotip de la Universitat. El calçat i la roba han de ser 

còmodes per poder treballar. El fet de no portar bata, implica no poder accedir al centre. 

Article VI.- Per qüestions d'higiene, el cabell haurà d'estar adequadament recollit. 

Article VII.- Per respecte als companys, la puntualitat, serà condició necessària per participar en les 

activitats programades. El retard de més de 10 minuts implica no poder realitzar la sessió. 

Article VIII.- El material i la tecnologia del CSIS, té un alt cost econòmic. Per aquest motiu, l'ús 

responsable de les instal·lacions i dels materials, ens permetrà seguir gaudint d'un espai creat per als 

alumnes i per a la seva formació. 
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Article IX.- Després de cada sessió, l'alumne es responsabilitzarà del material i de mantenir-ho tot 

endreçat. 

Espais de Simulació Autònoms 
Els Espais de Simulació Autònoms són un servei  addicional i opcional que ofereix l'Escola Superior de 

Ciències de la Salut TecnoCampus a través del CSIS. Per tal de fer un ús responsable i eficient es seguirà 

la següent dinàmica: 

Article 1.- La persona responsable dels espais, informarà del procés a seguir i del contacte del becari 

per realitzar la reserva. 

Article 2.- Per accedir caldrà reservar una franja horària accedint al Drive compartit tenint present 

els següents aspectes:  

- Realitzar la reserva abans de la data límit que s’informarà cada trimestre.  

- La reserva és individual i no es pot reservar a terceres persones.  

- S'ha d'identificar el nom i cognoms. 

- Per garantir l'equitat, el nombre màxim de reserves per alumne és de 2 en un primer 

moment. Posteriorment a la data límit, s'enviarà un correu electrònic per permetre 

ampliar el nombre de reserves segons la disponibilitat.  

- Els alumnes que s'apuntin a més de dues dates abans de rebre el segon correu 

electrònic, no tindran accés a les instal·lacions. 

- En el cas de no poder assistir, l’alumne s’haurà d’esborrar del Drive per permetre que 

altres alumnes tinguin accés.  

Article 3.- Després de cada sessió es revisarà l'estat del material utilitzat. El mal ús que ocasioni el 

deteriorament d'aquest, pot comportar l'abonament del cost econòmic per part de l'alumne. 

Article 4.- En el cas de no complir la normativa d’ús descrita anteriorment es denegarà l’accés al 

CSIS.      
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Capítol III: REGLAMENT ESPECÍFIC DE LA SALA POLIVALENT (TCM3) 
 

La Sala Polivalent és un espai diàfan concebut per a la docència teòrica - pràctica dels graus de l’ESCST. 

Compta amb un canó de grans dimensions, ordinador, bancs, cadires, espatlleres, miralls, etc.  Disposa 

de dues sales petites a l’entrada on s’emmagatzema gran part del material de CAFE i Doble titulació  

Fisioteràpia-CAFE. A prop d’aquestes es troben els vestuaris, armaries i una font d’aigua freda.    

Article 1r- La Sala Polivalent ubicada en el TCM3 representa un entorn universitari i d’empresa. Per 

aquest motiu l’accés fins a la sala polivalent cal que es realitzi mantenint silenci o un to de veu suau a 

tot l’espai TCM3 que es comparteix amb Empresa (recepció, escales). 

Article 2n- Per tal d’accedir a la Sala Polivalent, s’ha de deixar prèviament les bosses de mà, mòbils 

i abrics als armariets del passadís. Només es permet l’accés a la Sala Polivalent amb calçat esportiu de 

sola blanca, la resta de calçat està prohibit.  

Article 3r- Per respecte als companys i als docents, la puntualitat, serà condició necessària per 

participar en les activitats programades. El retard de més de 10 minuts pot implicar no poder realitzar 

la sessió.  

Article 4t- No està permès beure, menjar, ni mastegar xiclet a l'interior de la Sala Polivalent i tot el 

TCM3. On sí es podrà beure i menjar serà a l’espai exterior habilitat amb taules i cadires al costat del 

TCM3. 

Article 5è- Durant les sessions és responsabilitat de l’alumne fer un bon ús de tot el material i 

instal·lacions, sota la supervisió del/de la  docent. 

Article 6è- No es permet realitzar fotografies o vídeos sense el consentiment del/de la docent 

responsable de l’assignatura.  

Article 7è- Després de cada sessió, és responsabilitat de l’alumne retornar tot el material i de 

mantenir-ho tot endreçat, tancar els llums i portes d’accés, vestuaris i magatzem, sota la supervisió 

del/de la docent.  
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Capítol IV: REGLAMENT ESPECÍFIC DEL LABORATORI LARS (TCM6)  
 

Article 1- Pertinença i concepte del Laboratori LARS 
1.1. El Laboratori d'Activitat física, Rendiment i Salut (LARS) és un laboratori pertanyent a l'Escola 

Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme 

adscrita a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 

1.2. El LARS és un laboratori multidisciplinari en que desenvolupen la seva activitat docent i 

investigadora el personal de l’ESCST, professionals fonamentalment de l'àrea de les Ciències de l'Esport 

que han abordat l'estudi del moviment humà des de diferents perspectives, biològiques, 

comportamentals i socials.  

 

Article 2- Missió del LARS 
2.1. El LARS té una triple missió molt clara i definida: 

 

 D’una banda, una part docent que pretén donar servei a l'alumnat de l’ESCST incrementant la 
qualitat de la docència impartida en els graus de l’ESCST amb pràctiques de laboratori innovadores 
i amb l’última tecnologia disponible al mercat.  

 

 D'altra banda, el LARS té com a missió desenvolupar recerca innovadora i de qualitat en l'àmbit de 
l'activitat física, l'esport i la salut. Es tracta de contribuir amb això al desenvolupament científic 
d'aquesta àrea d'estudi, promovent la comunicació científica dels resultats de les seves recerques 
en mitjans de comunicació científica, estimulant la cooperació interdisciplinària. 

 

 Finalment, mitjançant la tercera vessant del LARS, s'impulsa la I+D i la transferència dels resultats 
de recerca de manera que s’aconsegueix un impacte eficaç sobre el territori i l'activitat 
professional en els àmbits relacionats amb les temàtiques de recerca. En aquest sentit, també es 
realitza la formació de professionals i investigadors, en cooperació amb altres centres de recerca 
nacionals i internacionals. 

 

2.2. Cercle docència-recerca-transferència del coneixement que mitjançant aquesta triple missió del 

LARS, la recerca realitzada al LARS reverteix en la qualitat dels professionals de l’ESCST vinculats al 
laboratori amb una millora de les seves capacitats de transferència del coneixement al territori i de la 
seva docència impartida, que beneficia de nou als estudiants de l’ESCST del TecnoCampus Mataró-
Maresme, tancant-se d'aquesta manera el cercle pel que va ser concebut el LARS. 
 

 
Article 3- Gestió del LARS 
3.1- El LARS comptarà amb un responsable del Laboratori nomenat per la Direcció de l’ESCST, el 

personal de l’ESCST designat per a aquesta funció és el Dr. Manuel Gomis (mgomis@tecnocampus.cat). 
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3.2- En la mesura que les circumstàncies ho permetin el LARS comptarà amb personal de suport, en 

concret, amb les figures del tècnic de laboratori i el becari.  

Article 4. Utilització del LARS 
 4.1- Utilització del LARS per a la docència.  

 
• Tot professor/a que requereixi l'ús del laboratori per a les seves activitats docents, sol·licitarà per 

curs acadèmic la utilització del mateix seguint el procediment estipulat a la present normativa. Aquesta 

petició es realitzarà a principis del curs acadèmic o, en defecte d'això, a l'inici de cada trimestre. Es 

requerirà l’aprovació del responsable del LARS. 

 

• El Responsable del Laboratori o, en defecte d’això, el tècnic de laboratori juntament amb el 

professor, prepararan els equipaments necessaris per a l’activitat docent.  

 

• Durant la realització de les pràctiques haurà d'estar present el professor/a encarregat d'impartir 

aquesta assignatura.  

 

• Les necessitats econòmiques recauran explícitament sobre els pressupostos o partida del 

departament al que estigui adscrita l'assignatura que les proposa. 

 

4.2- Utilització del LARS per a projectes de recerca.  

• Tot professor/a i/o investigador/a intern o extern al TecnoCampus que vulgui incloure els serveis del 

laboratori en un projecte de recerca haurà d'obtenir l'aprovació expressa, prèvia consulta amb el 

responsable del LARS (mgomis@tecnocampus.cat), que estudiarà la viabilitat del mateix.  

• El pressupost de l'esmentat projecte haurà de contemplar les despeses derivades del mateix a fi de 

garantir la qualitat científica del mateix.  

• Els treballs relacionats amb el laboratori, una vegada concedit el projecte de recerca, es realitzaran 

exclusivament en l’horari de treball assignat i preferentment coincidint amb el tècnic de laboratori, el 

personal de suport o la persona designada pel responsable del LARS. 

4.3- Utilització del LARS per a projectes TFM i de Doctorat.  

• Tota activitat de recerca o formació de tercer cicle que es faci al LARS ha d’estar vinculada a un PDI 

permanent de l’ESCST. 

• En aquest cas, s’haurà de presentar al responsable del Laboratori LARS (mgomis@tecnocampus.cat), 

una memòria del projecte a realitzar en el laboratori que inclogui un pressupost desglossat del mateix. 
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Aquesta activitat haurà d’estar aprovada per la Junta de Direcció del Centre. El protocol de recerca 

haurà de tenir l’aprovació també del Comitè d’Ètica del TecnoCampus. 

 Les despeses que es generin com a conseqüència de la recerca hauran d’estar justificades en 

el protocol presentat a la Junta de Direcció i Comitè d’Ètica i hauran de ser imputades al 

pressupost de recerca del Grup d’investigació. En cap cas anirà a càrrec de l’ESCST.  

4.4- Utilització del LARS per donar un servei.  

• Tot usuari (professors/es, estudiants i altres persones) que sol·licitin els serveis del LARS, haurà de 

presentar al responsable del Laboratori LARS (mgomis@tecnocampus.cat) una sol·licitud de prestació 

de servei explicant el que es demana. 

 Aquestes peticions hauran de ser aprovades per la Junta de Direcció de l’ESCST 

 En el cas que la petició sigui d’una empresa externa a TecnoCampus haurà de tenir l’aprovació 

de la Junta de Direcció del Centre i de la Direcció General del TecnoCampus. Aquestes 

sol·licituds no es contemplen en aquesta normativa (catàleg de serveis diferent).  

• La prestació de servei serà realitzada pel personal de l’ESCST sota la supervisió i aprovació del 

responsable del LARS i en horari prèviament fixat.   

4.5- Per a tots els supòsits anteriors, la utilització del laboratori no comporta l'anàlisi de resultats per 

part del personal implicat en el laboratori. Aquesta avaluació pot ser acordada prèviament amb el 

responsable del Laboratori. 

4.6- Per a tots els supòsits anteriors, es preveu la possibilitat de contractar a un tècnic aliè a l’ESCST 

per atendre demandes puntuals o específiques, sempre que aquesta hagi estat avaluada positivament 

pel responsable del LARS. La remuneració del tècnic contractat serà a càrrec de la persona que ho 

contracti.  

4.7- Per a tots els supòsits anteriors, quant a la utilització i reserva de l’espai del laboratori, es 

reservarà seguint el procediment estipulat a la present normativa.  

Per tant, totes les sol·licituds de reserva d'espai LARS de personal del TecnoCampus s'han de 

formalitzar a través de l’aplicatiu online (Tiqueting).  

4.8- Per a tots els supòsits anteriors, quant a la utilització i reserva dels equipaments i materials del 

LARS, es reservarà seguint el procediment estipulat a la present normativa.  

4.9- Els equips del Laboratori hauran de tenir llibre de registre d'ús del mateix, el qual serà emplenat 

pel Tècnic de Laboratori dins el termini i en la forma escaient. El responsable del Laboratori revisarà i 

donarà el seu vistiplau a tal registre. 
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4.10- En casos de diferents activitats programades al LARS, tindran prioritat les corresponents a la 

docència de l’ESCST.  

4.11- Condicions generals en l'ús del LARS i del seus equips:  

• No es permet l'estada en el LARS sense l’autorització del responsable del LARS o la presència d'un 

responsable autoritzat.  

• No es pot ressituar els equips ni canviar la seva configuració i interconnexió sense permís del 

responsable del LARS o tècnic del laboratori.  

• No es permet connectar cap equip a la xarxa informàtica del laboratori, excepte exprés permís del 

responsable del laboratori o tècnic del laboratori. 

• No es permet realitzar cap manipulació ni modificació en el hardware i software dels equips.  

• Està prohibit l'ús dels equips per a realització d'activitats no relacionades amb les exposades 

prèviament.  

4.12- Condicions específiques en l'ús del LARS i del seus equips per als alumnes:  

• El LARS representa un entorn Universitari, per aquest motiu, cal mantenir silenci o un to de veu suau.  

• No està permès entrar al LARS amb bosses de mà, mòbils ni abrics, per aquest motiu s'han habilitat 

uns armariets al passadís.  

• Per respecte als companys i als docents, la puntualitat, serà condició necessària per participar en les 

activitats programades. El retard de més de 10 minuts de l’inici de l’activitat pot implicar no poder 

realitzar la sessió.  

• El material del LARS té un alt cost econòmic. Per aquest motiu, s’ha de fer un ús responsable de la 

instal·lació i dels materials, que ens permetrà seguir gaudint d'un espai creat per als alumnes i per a la 

seva formació.  

• Després de cada sessió, és responsabilitat de l’alumne retornar tot el material i de mantenir-ho tot 

ordenat, sota la supervisió del/de la docent. 

4.13- Condicions específiques en l'ús del LARS respecte a la realització de proves d’esforç: 

El laboratori disposa de maquinària per realitzar proves d’esforç amb control de pulsacions, ECG i 

mesura dels gasos, la qual pot tenir ús d’investigació, de docència o d’aplicació diagnòstica. 

Ha de quedar ben definit l’ús que se li donarà en cada situació: 
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 Test físic: prova de valoració de condició física a persona sana amb finalitats diferents al diagnòstic 

mèdic en el camp de rendiment, educació física i investigació. 

Aquest tipus de tests tenen per finalitat determinar quina és la qualitat de la capacitat física dels 

participants, no esbrinar si estan sans o pateixen alguna malaltia i, per tant, no és necessària la 

presència d'un metge. 

 

 Prova d’esforç: valoracions amb caràcter diagnòstic i/o de tractament d’alguna patologia, malaltia 

o limitació per realitzar exercici en les que: 

- Sempre haurà d’haver un metge 

- Ha d’acomplir la normativa vigent 

Cal concretar que quan ens referim a persona sana s’engloba el concepte de població sana i població 

especial sana (grup de població que tenen característiques específiques que els diferencien de la resta, 

ex: edat, sexe, discapacitat), aquesta ha d’estar acreditada obligatòriament amb un Certificat Mèdic 

Oficial que declari que no presenta cap malaltia. 

1. En cas de realitzar un test físic: 

- Només podran realitzar el test físic com a instructors els llicenciats en Ciències de l’Activitat 

Física i de l’Esport (CAFE) contractats com a Personal Docent i Investigador (PDI) 

permanent peI TecnoCampus amb la responsabilitat civil coberta per l’assegurança del 

TecnoCampus. 

- És obligatori que els alumnes que executin aquests tests com a esportistes tinguin un 

certificat mèdic que acrediti que no presenten cap malaltia. 

- Els instructors o investigadors poden realitzar puncions capil·lars per a la mesura del lactat 

durant aquests tests, previ consentiment signat de l’alumne. 

 

2. En cas de realitzar una prova d’esforç de rendiment en docència: 

- Obligatorietat de la presència d’un metge i un llicenciat en CAFE PDI permanent del 

TecnoCampus 

- Existència de DEA  

 

3. En cas de realitzar una prova d’esforç diagnòstica en esportista: 

- Obligatorietat que la realitzi un metge* i la presència d’un llicenciat en CAFE PDI 

permanent del TecnoCampus 

- Acomplir la normativa de centre sanitari (ventilació adequada, accessibilitat, lavabo de 

mans, vestidor amb dutxa, lavabo adaptat)**  

- Existència de DEA  

* Recollit en la llei 44/2003 de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries, que estableix en el seu article 6, 2ª 

que el diagnòstic és competència del llicenciat en Medicina. 

**Al ser un centre universitari aquests requeriments estan coberts excepte lavabo de mans dins del laboratori que també 

està adaptat en aquesta circumstància. 
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Referències de normativa vigent: 

 
1. Ley 3/2008. BOE 131. La Ley presta una especial atención a la evolución de las actividades profesionales, que ha dado lugar 

a la sustitución de la actuación aislada de los profesionales del deporte por el trabajo en equipo. Ello tiene su origen en la 

creciente complejidad de las actividades profesionales y de las ventajas que derivan de la especialización y la división del 

trabajo. Así, el ámbito de los servicios profesionales, que incluye las profesiones del ámbito del deporte, tiende a organizarse 

en sociedades. Por ello, la Ley efectúa una remisión normativa a la legislación general sobre sociedades profesionales. La Ley 

contiene una especial referencia a la responsabilidad civil. De conformidad con la misma, los profesionales objeto de esta 

regulación quedan obligados a contratar el pertinente seguro de responsabilidad civil profesional, que cubra la indemnización 

por los daños que puedan causarse a terceros en la prestación de los servicios profesionales. Artículo 11. Seguro de 

responsabilidad civil. 

1. El ejercicio de las profesiones reguladas por la presente ley requiere la previa contratación de un seguro de 
responsabilidad civil que cubra la indemnización por los daños que puedan causarse a terceros en la prestación de los servicios 
profesionales, de conformidad con lo establecido por el artículo 9 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones 
tituladas y de los colegios profesionales. Los contenidos mínimos de las pólizas de responsabilidad civil han de establecerse 
por reglamento. 

2. Los colegios profesionales deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos sus colegiados cumplen la 
obligación legal de contratar un seguro de responsabilidad civil.  

3. El incumplimiento de la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil se considera una infracción 
administrativa grave de la Ley del deporte, aprobada mediante el Decreto legislativo 1/2000, del 31 de julio, sin perjuicio de 
las demás responsabilidades que sean exigibles de conformidad con la legislación vigente. 

2. CONSEJO COLEF (diciembre 2015) Por todo ello, desde el Consejo COLEF se recuerda que la valoración de la condición física 

en todos los ámbitos profesionales (deportivo, educativo, investigación,…) es parte de la labor que desarrollan habitualmente 

los profesionales TU‐CCAFYDE. Además, “los TU‐CCAFYDE también tienen funciones relacionadas con la salud” como formar 

una parte primordial del equipo de profesionales que diseñan e implementan un programa de ejercicio para mejorar la salud 

de personas con patologías previamente diagnosticadas y/o controladas médicamente. Este trabajo se desarrolla bajo la 

coordinación de un médico y es un ámbito de trabajo para el TU‐CCAFYDE que cada día está más demandado. Como 

consecuencia de todo ello y en cumplimiento de la legalidad vigente, la valoración de la condición física se encuentra recogida 

dentro de las coberturas del seguro de Responsabilidad Civil que tiene suscrito la organización colegial y que cubre a todos 

sus colegiados cuando desarrollan sus competencias profesionales. 

3.COMUNICADO SOBRE LA RESPUESTA DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (MSSSI) A LA 

CONSULTA REALIZADA POR EL CONSEJO COLEF, EN RELACIÓN A LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ESFUERZO PARA LA 

VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA POR PARTE DE PROFESIONALES CON LA TITULACIÓN UNIVERSITARIA EN CIENCIAS DE 

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. Con fecha 3 de Diciembre de 2015 ha sido recibido en el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE (CONSEJO COLEF) el escrito remitido por la Subdirección General 

de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Nª Registro de Salida 13420), en respuesta 

a la consulta realizada el 10 de Junio de 2015 por el CONSEJO COLEF (Nº Registro de Salida 21) y que tenía por objeto aclarar 

definitivamente cualquier duda relativa al tema de la realización de pruebas para la valoración de la condición física y pruebas 

de esfuerzo por parte de profesionales con titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En dicho 

escrito, el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad informa que: “Se considera factible que los 

licenciados/graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte realicen pruebas de valoración de la condición física y 

pruebas de esfuerzo a personas sanas, con fines distintos al diagnóstico médico en el campo del rendimiento deportivo, la 

educación física y la investigación, siempre que las mencionadas actividades no estén relacionadas o tengan como finalidad 

el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes, sean o no deportistas”. 

4. Convenio  COLEF-SEMED marzo 2017 Consideramos que es necesario realizar el Manifiesto, para que otras titulaciones 

(fisioterapeutas fundamentalmente) entiendan, que tanto los médicos del deporte como los graduados en Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, estamos por la labor de realizar un trabajo multidisciplinar donde cada uno de nosotros trabaje 

en lo que realmente es especialista, sin menoscabar el trabajo de los fisioterapeutas siempre que estos  actúen únicamente al 
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amparo de las competencias que les permite su Orden CIN. Desde el punto de vista sanitario y de la salud el médico es el 

responsable final, tanto de las personas que presentan cualquier patología como de las sanas. Corresponde a este profesional 

el diagnóstico, la valoración par la prescripción y la prescripción del ejercicio. “Es el responsable de planificar, programar, 

dirigir, y evaluar el plan de ejercicios de los deportistas así como el de las personas que han recibido una prescripción de 

ejercicio por parte del médico”.   

5. BOE-RD 1277/2003 10/10; anexo I C.2-5-10, U.91: Centro sanitariodefinición de centro de reconocimiento médico, unidad 

asistencial de medicina del deporte. 

6. Catalunya Decret 6/2017, DOGC-7290 

7. BOE 119/sec I/19-05-15 art. 9-11 

8. BOCM 300/15-12-2016 art.9 

9. Ejercicio físico y Salud en poblaciones especiales, dic 2011 
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Capítol V: REGLAMENT ESPECÍFIC DELS GIMNASOS DE FISIOTERÀPIA 
(G1, G2 i G3) 
 

Els gimnasos de Fisioteràpia són aules específiques pel desenvolupament de les classes teòric-

pràctiques del Grau en Fisioteràpia de l’ESCST. Cada gimnàs està equipat amb lliteres, tamborets, 

cadires i material fungible i inventariable específic de les diferents tècniques que s’apliquen en 

Fisioteràpia. 

En aquestes aules-gimnasos es realitzen seminaris teòric-pràctics, proves d’avaluació, treballs grupals, 

pràctiques reglades entre els estudiants, etc... entre d’altres metodologies docents que faciliten 

l’adquisició de les competències, eminentment pràctiques, específiques del Grau en Fisioteràpia. 

Tot i ser prioritària la utilització d’aquests espais per a la docència del Grau en Fisioteràpia, es pot 

sol·licitar l’ús adreçant un correu electrònic a la persona responsable: Dra. Luciana Moizé 

(lmoize@tecnocampus.cat). Caldrà autorització i posterior gestió de reserva de l’espai (Tiqueting). 

Article I.  Els gimnasos de Fisioteràpia són espais destinats per realitzar les pràctiques, en grup reduït, 

dels alumnes de totes les assignatures específiques del Grau en Fisioteràpia amb un alt contingut 

pràctic en el seu currículum. 

Article II.  Per tal de disposar de més espai per desenvolupar l’activitat docent, es recomana deixar 

les bosses i els abrics dins els armariets que s’han habilitat al passadís del TCM6. A més, als G1 i G2, 

per tal que el/la docent pugui passar per cada llitera, es demana mantenir l’aula endreçada. 

Article III.  S’utilitzarà el polo blanc amb logotip del TecnoCampus. El calçat i la roba han de ser 

còmodes per treballar.  

Article IV.  Per qüestions d’higiene, el cabell haurà d’estar adequadament recollit. Una imatge 

personal discreta ens caracteritza com professionals sanitaris. Queda prohibit l’ús de pintura d’ungles 

de colors, anells, braçalets, penjolls, rellotges de canell. És molt important portar les mans netes amb 

les ungles tallades. 

Article V.  Aquests espais estan equipats amb material específic per dur a terme les classes. Per 

aquest motiu, es demana fer ús responsable de les instal·lacions i dels materials. Després de cada 

sessió, l’alumne es responsabilitzarà del material i de mantenir-ho tot ordenat (coixins, tamborets, 

lliteres,...). 

Article VI.  Per utilitzar les lliteres és obligatori cobrir-les amb la talla, cas que sigui necessari també 

s’utilitzarà una tovallola. En cas que es necessiti utilitzar els coixins, també  es cobriran amb la talla o 

tovallola. Si per algun motiu és necessari moure les lliteres, primer s’hauran de desfrenar i desprès de 

bellugar-les, s’hauran de tornar a frenar.  

Article VII.  L’alumne que es tombi a la llitera, és obligatori, que es tregui el calçat i el deixi endreçat 

sota la llitera. 

mailto:lmoize@tecnocampus.cat
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Article VIII.  Durant la realització de les pràctiques es demana mantenir un to de veu suau. 

Article IX. Al Gimnàs de Fisioteràpia 3 (G3) no es podrà realitzar cap activitat docent que comporti 

moviments massius del grup classe ni activitats esportives que provoquin un alt nivell sonor o de 

moviment dels estudiants.  
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