
La web Consergeries 

M.11. Mòdul: Pàgina web per a consergeries: (1 hora) 

PRESENTACIÓ 

Notícies  

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ 

Procediments de treball  

ESPAIS DOCENTS, CARACTERÍSTIQUES I EQUIPAMENT. 

Equipament audiovisual  
Característiques dels espais  

RELACIÓ AMB INFRAESTRUCTURES 

Manuals d'instal·lacions i serveis dels edificis  
Seguretat  

MEDI AMBIENT  
SALUT I PREVENCIÓ 

Actuació d'accident o malaltia greu en el campus  

FORMACIÓ I PROCESSOS SELECTIUS.  
DOCUMENTS DE SUPORT (Normativa i instruccions / Impresos / Cartells 
i avisos)  
ENLLAÇOS D'INTERÈS  

¿Qui administra la web Consergeries ? 

Usuaris amb permisos de publicació / administració: 

- Sotsdirectora d'Espais Docents. 

- Gestor en cap de Suport a la Docència. 

- Gestor de Suport a la Docència. 

¿Qui és responsable que els continguts estiguen 
actualitzats? 

- Els administradors de la web Consergeries. 

- Els administradors de les webs a les quals s'enllaça. 

- El personal de les consergeries respecte a les dades que es publiquen dels 
seus espais docents. 

¿Quin tipus d'informació conté? 

- Enllaços: Informació útil per a consergeries dispersa per tota la web de la 
UA, agrupats per temes i ordenats des del punt de vista de les consergeries. 

Consergeries



- Informació pròpia: organigrama, funcions, actes reunions, cartells i avisos... 

¿Com està ordenada la informació? 

Descomposició de la pàgina web: 

CAPÇALERA i PEU: Enviar correu (suggeriments), PDF, Imprimir... 

BARRA: Emergències, Directori, SIGUA. 

MENÚ: Informació per a consergeries agrupada per temes:Estructura i 
Oganización, Espais Docents, Infraestructures... 

ANUNCIS: Avaries, amb enllaços a formularis de Suport a la Docència i Servei 
d'Informàtica i Parts de Treball dels Serveis de Manteniment. 

CONTINGUT: El de la pàgina d'inici és Notícies i Esdeveniments. 

¿Qui pot proposar modificacions en la web? ¿Com? 
¿Qui decideix finalment els continguts de la web? 

- Qualsevol usuari. 

- Utilitzant el botó Enviar correu (suggeriments), disponible tant en la part 
superior de la capçalera de la pàgina web com en el peu, o contactant 
directament amb la Unitat de Suport a la Docència. 

- Els administradors de la web Consergeries. 

¿Com participen les consergeries en la web? 

- Advertint d'enllaços trencats, errates o errors. 

- Suggerint modificacions o millores. 

¿Quines obligacions tenen? 

- Informar als administradors de la web de les novetats en les dades dels 
espais docents dels seus edificis que es publiquen en la web. 

- Comprovar que els enllaços dels seus espais funcionen correctament. 

(Les consergeries són responsables que la informació que es refereix als seus 
espais estiga actualitzada) 


