
 

PROTOCOLS D’HIGIENE I SEGURETAT 

PROVA D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS 

Del 3 al 9 de setembre de 2020 

 
 

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS 

- Obligatori fer la desinfecció de mans de forma correcta abans d’accedir a l’edifici on es farà 

cada una de les proves i en sortir-ne. Trobareu dispensadors d’hidrogel desinfectant a les 

entrades de tots els edificis del centre. 

- Caldrà també realitzar la desinfecció de sabates, amb el polvoritzador que trobareu també 

a l’entrada dels edificis del centre. 

- Obligatori l’ús de mascareta (que heu de portar de casa) per accedir al centre i en tots els 

espais compartits (passadissos i serveis). 

- L’accés al centre es limitarà solament als exercicis de la prova d’accés, i no es podrà 

circular de manera social pels altres edificis de l’escola. 

 

 

ESPAIS I SERVEIS COMPARTITS 

- Caldrà mantenir la distància de seguretat de 2 metres en els espais compartits 

(passadissos i serveis). 

- No es pot fer ús dels espais comuns (hall) ni els vestuaris.  

- Recomanem que us espereu sempre a fora dels edificis, davant la porta, i nosaltres 

mateixos us anirem cridant quan us toqui. 

- Quan hagueu de fer servir els lavabos, per favor renteu-vos les mans amb sabó abans i 

després del seu ús.  

- Recomanem portar un ampolla personal d’aigua plena des de casa. Les fonts estaran 

actives, però us recomanem que només les feu servir en cas de necessitat, i les 

desinfecteu posteriorment. No estarà permès beure directament de la font, només omplir 

ampolles. 

- Tampoc es podrà sol·licitar material de papereria (ni fulls ni bolígrafs) al personal de 

recepció. 

- No us podreu quedar als migdies a l’escola per dinar, ja que els ni espais compartits ni el 

microones no es poden fer servir. 

 

 

 

 

 



 

NORMATIVA ESPECÍFICA PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES PRÀCTIQUES 

 

- Haureu de venir vestits adequadament des de casa per a cada un dels exercicis, ja que no 

podreu fer servir els vestuaris. És obligatori venir amb roba còmoda o d’esport el dia de 

l’exercici de Cos-Dansa (bloc A2). 

- Podreu fer servir taules i cadires disponibles a l’aula per a l’exercici de Interpretació (bloc 

A2). Si necessiteu atrezzo o vestuari, és obligatori que us el porteu vosaltres des de casa i 

no el podeu compartir amb cap altre aspirant. 

- Pels dies de presentació del monòlegs i cançons, tindreu a la vostra disposició una aula 

per si necessiteu escalfar el cos i la veu. També la podreu fer servir per guardar-hi l’atrezzo 

(si en porteu) i fer un canvi de vestuari (si ho necessiteu). 

- En els exercicis pràctics del bloc A2 tindreu uns requadres marcats a terra que haureu de 

respectar a nivell de limitació d’espai. 

- No caldrà que feu servir la mascareta en cap dels exercicis teòrics ni pràctics. Però 

l’haureu de tenir disponible en les sessions de treball del monòleg del bloc B, per si no 

podeu mantenir la distància de seguretat d’entre 1,5 i 2 metres entre aspirants en algun 

moment. 

 

IDENTIFICACIÓ I VERIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 

- El dia de la prova teòrica (Bloc A1) caldrà fer una identificació de totes els aspirants. 

Haureu de portar el vostre DNI i ensenyar-lo al responsable de control de l’edifici on us 

toqui la prova. El responsable del control us farà treure la mascareta per poder-vos 

identificar amb el document DNI i la foto de carnet que heu enviat. Tot això respectant la 

distància de 2m si no es disposa d’una mampara de protecció. 

- També haureu de mostrar el comprovant de superació del batxillerat per tal que el puguem 

escanejar o bé comprovar la seva veracitat en el cas que ja l’hagueu enviat per correu 

electrònic prèviament. Els documents comprovants vàlids del títol del batxillerat poden ser: 

 Títol oficial (cartolina), els que ja l’heu rebut anteriorment. 

 Expedient acadèmic amb les notes de 1r i 2n conjuntes, així com la 

qualificació mitjana, signat i segellat pel centre on l’heu cursat. 

- Aquells aspirants que no disposeu del comprovant del batxillerat el dia 20 de juny, ja que 

no us l’han facilitat al centre, o teniu alguna recuperació pendent, ens l’haureu de portar a 

la recepció del centre Casp 82 qualsevol dels dies restants de les proves, i no més tard del 

dia 1 de juliol. 

- Aquells aspirants que fareu la Prova per a aspirants sense requisit acadèmic el dilluns 29 

de juny al matí, no tindreu els resultats fins el dia 8 de juliol. Serà a partir d’aquell dia que 

nosaltres mateixos verificarem si l’heu superat, i caldrà que ens feu arribar el certificat de 

superació al llarg de la setmana següent, per poder autoritzar la vostra matrícula en cas 

que hagueu estat acceptats al nostre centre. 

 

 



 

NO PODEU ACCEDIR PRESENCIALMENT AL CENTRE SI: 

- Si teniu simptomatologia compatible amb la COVID-19: febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea, o qualsevol altre quadre infecciós. 

- Si heu estat positives o positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

- Si  heu estat en contacte estret amb positius confirmats o simptomatologia compatible en 

els 14 dies anteriors. 

- Si us trobeu en alguna de les situacions anteriors, cal que ho informeu al secretari de la 

prova d’accés, el Pere Sagristà-Ollé, enviant un mail a pere@eolia.cat 

 

 

NETEJA DELS ESPAIS 

- Eòlia ESAD garantirà la desinfecció i neteja dels espais compartits per tots els aspirants i 

tribunal d’avaluació durant tot el període de les proves d’accés, almenys dues vegades 

durant el dia. 

- Es realitzarà ventilació periòdica dels espais de treball, per tal que hi hagi circulació d’aire. 

- Les superfícies de major contacte, com el mobiliari fet servir en les proves d’accés, es 

desinfectarà també diverses vegades al dia. 
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