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I - PROTOCOL COVID-19 SOBRE LA PROPOSTA DE REALITZACIÓ 
D’ACTIVITATS PRESENCIALS PEL CURS 2021-2022. EÒLIA ESAD (ESCOLA 
SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. DIAGNOSI:  
 
L’experiència d’aquests dos cursos, com a període de docència en temps de pandèmia, ha 
tingut lloc, inevitablement, sense la preparació suficient, però s’han superat molts 
obstacles. I la tasca docent s’ha hagut de portar a terme amb un nivell d’interinitat i 
incertesa que malgrat tot ha obtingut resultats positius i en la línia dels habituals.  
 
Però de cara a fer balanç del curs 20-21 es recomana fer la lectura del document 0- 
MEMÒRIA PLA D’OBERTURA 20-21, on es recull la reflexió breu però precisa sobre els 
aspectes principals que han afectat la docència en l’experiència del de pandèmia i híbrida 
telemàtica del curs anterior.  

 
Cal dir que la formació en arts escèniques té en la presencialitat dels estudis i en la seva 
vessant pràctica un dels punts més forts, diferencials, i essencials per al bon funcionament 
de la titulació. Per això, s’ha fet i s’està fent una reflexió en profunditat sobre quina és la 
millor manera per poder mantenir la pràctica i la docència presencial de manera segura. 
Volem, per tant, crear un espai segur d’intercanvi creatiu, respectant els paràmetres que 
ens vénen donats pels responsables sanitaris i alhora protegint la qualitat dels 
ensenyaments per sobre de tot.  

 
Malgrat la dificultat dels temps que hem passat, l’experiència d’aquests mesos ens permet 
fer ara una planificació més acurada de les activitats, que es fonamenta en un pilar 
essencial, que és el retorn a la presencialitat en totes les activitats docents del centre.  
 
En l’anàlisi s’han diferenciat també quatre grans grups d’interès, que cal tenir presents de 
manera diferenciada, i que tindran consideracions diverses en aquest informe: alumnat, 
personal docent i investigador (PDI), personal administratiu i de serveis (PAS), i els 
visitants externs al centre. Dels tres primers grups d’interès se n’encarrega especialment el 
PROTOCOL I de l’informe. Els visitants externs al centre (o públic) estan citats al PROTOCOL 
III, que descriu l’adaptació de les activitats del teatre en la seva vessant acadèmica en 
funció dels protocols de salut. El PROTOCOL II, per la seva banda detalla i justifica la 
concepció i detalls de la docència que (en cas necessari) tindria lloc online en cas que hi 
hagi confinaments marcats per les instàncies legislatives durant el curs. 

 
Evidentment, totes les mesures que en plantegen en aquest PLA D’ACTUACIÓ (PLA 
D’OBERTURA 2021-22) d’Eòlia, queden supeditades a mesures encara més rigoroses que 
excepcionalment el mateix Departament d’Educació o les autoritats sanitàries dictin en 
relació a la Covid en fases específiques de l’any. Per tant, aquest protocol té la pretensió de 
ser vàlid sempre que estiguem en una fase d’anomenada “nova normalitat”; en la qual la 
crisi sanitària en manté en un estat de latència o semi-latència. 

 
 
 
 
 



 
 

2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS PRESENCIALS: GRUPS ESTABLES. 
 

La concepció de “grup estable” és clau en la nova planificació dels estudis. I és el concepte 
sobre el qual gira tota la planificació.  
S’han modificat horaris de la graella i s’ha fet la repartició dels estudiants en els 
grups/classe atenent a mantenir la integritat dels grups estables. Fins aquest moment, i 
històricament, cal dir que l’organització dels grups ha volgut fomentar la socialització entre 
els estudiants de diferents especialitats, mencions i modalitats. Però en la situació present 
de crisi sanitària cal redirigir com a mínim temporalment aquesta tendència socialitzadora 
de manera clara. 
Tenint en compte que el grup estàndard de classe pràctica està compost habitualment per 
12 alumnes, aquest és un factor que ens va a favor en aquesta modalitat d’estudis per a 
poder mantenir les normes de seguretat que es recomanen. Els seminaris pràctics, tenen 
per altra banda, tan sols 6 estudiants, i això també facilita mantenir la distància de 
seguretat. 
Per altra banda, quan en les matèries teòriques la xifra habitual d’alumnes és 18. I es 
mantindran de manera presencial sempre que no hi hagi casos de contagi o altres 
instruccions.  

 
 

Primer Curs INTERPRETACIÓ 
 
 

 
- La gestió dels grups a les assignatures pràctiques és 
senzilla. Els grups de 12 estudiants (amb opció d’algun 
repetidor o estudiant extra) faran les assignatures 
d’interpretació, veu, cos i cant en grup amb el mateix 
grup. 
 
- PRÀCTIQUES D’INTERPRETACIÓ 1 i 2: Les pràctiques es 
realitzaran, com de costum en seminaris de 6 persones. 
Però en els dos torns de pràctiques del primer i segon 
semestre els estudiants seguiran treballant amb  
companys del seu grup estable de classe pràctica.  
Per altra banda, la interacció amb els estudiants de 
direcció i dramatúrgia que comporta aquesta assignatura 
es farà sempre seguint les mesures estrictes de 
distanciament i seguretat que a més a més permet el 
format de l’assignatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Segon Curs INTERPRETACIÓ 
 
 

 
- La gestió dels grups a les assignatures pràctiques farà de 
la següent manera: Els grups de 12 estudiants (amb opció 
d’algun repetidor o estudiant extra) faran les 
assignatures d’interpretació, veu, cos i cant en grup amb 
el mateix grup. 
En aquest cas, a diferència d’altres anys, els estudiants de 
la modalitat de musical, realitzaran les classes de veu, cos 
i interpretació amb el mateix grup. I no es barrejaran amb 
els de la modalitat de càmera ni amb els que trien 



 
 

optatives de dramatúrgia i direcció. (Com fins ara s’havia 
fet per fomentar la socialització entre les modalitats i el 
no encasellament en els patrons de càmera i musical). 
 
-   INTERPRETACIÓ DAVANT LA CÀMERA 1 i 2: (optativa) 
Els estudiants es repartiran en seminaris de màxim 10 
persones, i es faran dos grups classe, per així mantenir la 
integritat dels grups pràctics originals de les assignatures 
matriu.  
 
- PRÀCTIQUES D’INTERPRETACIÓ 3 i 4: Les pràctiques es 
realitzaran, com de costum en seminaris de 6 persones. 
Però en els dos torns de pràctiques del primer i segon 
semestre els estudiants seguiran treballant amb  
companys del seu grup estable de classe pràctica.  
Per altra banda, la interacció amb els estudiants de 
direcció i dramatúrgia que comporta aquesta assignatura 
es farà sempre seguint les mesures estrictes de 
distanciament i seguretat que a més a més permet el 
format de l’assignatura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer Curs INTERPRETACIÓ 
 
 

 
- La gestió dels grups a les assignatures pràctiques no és 
tan simple. Els grups de 12 estudiants (amb opció d’algun 
repetidor o estudiant extra) faran les assignatures 
d’interpretació, veu, cos i cant en grup amb el mateix 
grup. 
En aquest cas, els estudiants de la línia en anglès 
realitzaran les assignatures en grup estable. I els 
estudiants de la línia en català també mantindran la 
integritat del seu grup.   
 
-  INTERPRETACIÓ DAVANT LA CÀMERA 3 i 4: Els 
estudiants es repartiran en dos seminaris d’entre 6 i 8 
persones, i es faran dos grups classe, per així mantenir la 
integritat dels grups pràctics originals, de la línia en 
anglès i la línia en català, de les assignatures matriu.  
 
- Igualment les PRÀCTICA DE CÀMERA 1 (que són grups 
menors en nombre) les realitzaran respectant la unitat 
del grup estable. 
 
- PRÀCTIQUES D’INTERPRETACIÓ 5 i 6: Les pràctiques es 
realitzaran, com de costum en seminaris de 6 persones. 
Però en els dos torns de pràctiques del primer i segon 
semestre els estudiants seguiran treballant amb  
companys del seu grup estable de classe pràctica.  
Per altra banda, la interacció amb els estudiants de 
direcció i dramatúrgia que comporta aquesta assignatura 



 
 

es farà sempre seguint les mesures estrictes de 
distanciament i seguretat que a més a més permet el 
format de l’assignatura. 
 

 
 
 
 
Quart Curs INTERPRETACIÓ 
 
 

 
- Amb els grups de quart curs, es vetllarà perquè també 
realitzin les assignatures pràctiques amb el mateix grup 
classe d’entre 10-15 persones. 
 
- Igualment les PRÀCTICA DE CÀMERA 2 (que són grups 
menors en nombre) les realitzaran respectant la unitat 
del grup estable. 
 
- En funció de la matriculació de quart s’optarà per 
desdoblar o no desdoblar grups en assignatures 
pràctiques com TEATRE FÍSIC, per preservar -en cas que 
fos necessari- la integritat del grup estable.  
 
- Els tallers de final de carrera al S2 es realitzaran també 
amb grups estables, esdevenint grups de confiança. 
(Aquests tallers passaran ja en el seu tram final a tractar-
se amb la política sanitària del PROTOCOL III relatiu al 
teatre. 
  

 
 
Primer curs de DRAMATÚRGIA I 
DIRECCIÓ 
 
 

 
- Els grups de primer realitzaran la seva activitat de 
manera presencial, mai excedint el nombre de 12 per 
classe. Excepte en aquelles assignatures on hi hagi 
estudiants matriculats que no pertanyin al grup estable 
de classe. Ja sigui perquè són estudiants d’interpretació 
de segon curs que cursen optatives, o repetidors d’altres 
grups, que formen part d’altres grups estables.  
Aquest cas es podria donar amb força seguretat a 
DIRECCIÓ ESCÈNICA i ESCENIFICACIÓ 1 i 2, o bé a 
MONÒLEG i DIÀLEG 1 i 2.  
 
- PRÀCTICA D’ESCENIFICACIÓ 1 i 2: En aquesta 
assignatura, l’estudiant ha de treballar en conjunt amb 
un seminari d’intèrprets. Per tant, serà una matèria que 
requerirà una cura especial en els protocols de 
distanciament que s’aplicaran en el centre com a mesura 
ordinària. Com indiquem al quadre superior, els 
estudiants d’interpretació que interactuïn aquí hauran de 
pertànyer tots al mateix grups estable. 
 

 
 
Segon curs de DRAMATÚRGIA I 
DIRECCIÓ 

 
- Els grups de segon realitzaran la seva activitat de 
manera presencial, mai excedint el nombre de 12 per 
classe. Excepte en aquelles assignatures on hi hagi 



 
 

 
 

estudiants matriculats que no pertanyin al grup estable 
de classe. Ja sigui perquè són estudiants d’interpretació 
de segon curs que cursen optatives, o repetidors d’altres 
grups, que formen part d’altres grups estables.  
 
- PRÀCTICA D’ESCENIFICACIÓ 3 i 4: En aquesta 
assignatura, l’estudiant ha de treballar en conjunt amb 
un seminari d’intèrprets. Per tant, serà una matèria que 
requerirà una cura especial en els protocols de 
distanciament que s’aplicaran en el centre com a mesura 
ordinària. Com indiquem al quadre superior, els 
estudiants d’interpretació que interactuïn aquí hauran de 
pertànyer tots al mateix grups estable. 
 

 
 
Tercer curs de DRAMATÚRGIA I 
DIRECCIÓ 
 
 

 
- Els grups de tercer realitzaran la seva activitat de 
manera presencial, mai excedint el nombre de 12 per 
classe. Excepte en aquelles assignatures on hi hagi 
estudiants matriculats que no pertanyin al grup estable 
de classe. Ja sigui perquè són estudiants d’interpretació 
de segon curs que cursen optatives, o repetidors d’altres 
grups, que formen part d’altres grups estables.  
 
- PRÀCTICA D’ESCENIFICACIÓ  5 i 6: En aquesta 
assignatura, l’estudiant ha de treballar en conjunt amb 
un seminari d’intèrprets. Per tant, serà una matèria que 
requerirà una cura especial en els protocols de 
distanciament que s’aplicaran en el centre com a mesura 
ordinària. Com indiquem al quadre superior, els 
estudiants d’interpretació que interactuïn aquí hauran de 
pertànyer tots al mateix grups estable. 
 

 
 
Quart curs de DRAMATÚRGIA I 
DIRECCIÓ 
 
 

 
- Els grups de primer realitzaran la seva activitat de 
manera presencial, mai excedint el nombre de 12 per 
classe. Excepte en aquelles assignatures on hi hagi 
estudiants matriculats que no pertanyin al grup estable 
de classe. Ja sigui perquè són estudiants d’interpretació 
de segon curs que cursen optatives, o repetidors d’altres 
grups, que formen part d’altres grups estables.  
 
- TALLERS DE FINAL DE CARRERA: En aquest cas, el grup 
esdevindrà un nucli estable i de confiança. A nivell 
d’assaig haurà de seguir les mesures ordinàries que 
apliquen a totes les classes pràctiques presencials. I un 
cop entrin en la recta final dels assajos hauran de seguir 
les mesures de seguretat detallades al PROTOCOL III, 
relatiu a les actuacions al teatre. Essent així, hi hauria la 
possibilitat de constituir-se com a “grup de convivència 



 
 

habitual” i quedarien exempts del compliment de la 
distància física interpersonal de seguretat i de l’ús de la 
mascareta, durant la realització del taller en cas que la 
situació sanitària a final de curs ho permetés (VEURE 
PROTOCOL III). 
 

 
 
 

3. SEGUIMENT TUTORIAL (PAT) 

El seguiment per part del tutor o tutora és un dels eixos vertebradors de la filosofia d’Eòlia. I és 
important poder fer un bon traspàs al context actual d’incertesa i de crisi sanitària. El PAT ha estat 
sempre una eina fonamental; i ara és més necessària que mai. 

 
 
TUTORIES INDIVIDUALS (PAT) 
 
 

 
- Les sessions de tutoria individual, a càrrec dels tutors, ja 
siguin les dues tutories obligatòries de curs, o qualsevol 
de les que pot demanar l’estudiant en qualsevol moment 
de l’any, sempre que sigui possible,  es realitzaran de 
manera telemàtica. Malgrat que en el context d’una 
trobada individual es fàcil mantenir la distancia de 
seguretat, pensem que el tutor, que tracta 
transversalment amb tots els estudiants del curs és un 
potencial vector de contagi. I per la seva seguretat i la de 
tots, les tutories es realitzaran online. (Es tindran en 
compte les excepcions que siguin necessàries ja sigui per 
impediments telemàtics, o per cas urgència en l’atenció 
d’un o d’una estudiant). 
 
En funció de quina sigui l’evolució del curs, pot ser 
necessari un torn extra (o dos) de tutories obligatòries, 
com ja s’ha realitzat de manera extraordinària el curs 19-
20. 
 
Finalitats qualitatives afegides del PAT a part de les ja 
habituals d’acompanyament en el creixement personal i 
artístic: 
 
- Conscienciar  l’estudiant de la importància de complir 
les mesures i protocols sanitaris que marca la normativa, 
tan a dins com a fora del centre. Tan sols si els integrants 
del grup entenen i practiquen el respecte per la 
normativa els “grups estables” poden esdevenir “grups 
de confiança”. Això vol dir que tu saps que en aquell grup 
tothom respecta les mateixes normes de joc que tu.  
 
 



 
 

- Conscienciar l’ estudiant que, per molt que en el centre 
ens esforcem a dissenyar uns protocols i unes mesures 
d’higiene modèliques, és igualment important el que ells 
i elles facin en el seu temps lliure i el seu temps fora de 
l’escola. I seria completament absurd tan sols complir 
una sèrie de normes al teu centre perquè t’obliguen; i 
després incomplir-les totes en els moments en que no hi 
ha cap control. El curs vinent cada alumna tindrà -en gran 
mesura- en les seves mans el futur acadèmic, com a 
mínim, dels seus companys de classe.  
 
- Acompanyar el procés de l’estudiant en aquesta 
circumstància sanitària que sovint genera angoixa i pot 
provocar inestabilitat i desmotivació pel fer d’haver de 
realitzar certes activitats amb menys llibertat de 
l’habitual. 
 
- Ajudar a l’estudiant a trobar l’equilibri en relació a la 
contradicció del missatge implícit de totes les mesures de 
protecció. El missatge formatiu original és “obre’t”. I el 
missatge implícit en la pandèmia és “protegeix-te”. I cal 
actuar per anticipar la dificultat que per algunes persones 
pugui significar conciliar aquests dos missatges de 
manera efectiva.  

 
 
REUNIONS ACADÈMIQUES 
GRUPALS - PAT 
 
 

 
- La presentació de curs, on tota la coordinació 
acadèmica presenta el curs davant de tots els estudiants, 
que normalment es fa al teatre, enguany es farà en 
FORMAT TELEMÀTIC. (Exceptuant els grups de primer 
curs). 
 
- La reunió INFORMATIVA amb tots els interessats en 
intercanvi internacional d’estudiants i en la línia en 
anglès de 3er, i que normalment té com a participants els 
estudiants que comencen segon curs, serà en FORMAT 
TELEMÀTIC. 
 
- La reunió de menció d’optativitat de pas a 2on, amb els 
estudiants de 1er serà en FORMAT TELEMÀTIC. 
 
- Les reunions de la CPQ (Comissió Permanent de la 
Qualitat) serà en FORMAT TELEMÀTIC o no en funció de 
les circumstàncies de pandèmia existents al moment. 
 
-Les reunions de producció sobre els seus projectes de 
TFC amb els estudiants de 4rt seran en FORMAT 
TELEMÀTIC. 
 



 
 

 

 

4. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA (SEGUIMENT DEL PROFESSORAT) 

El seguiment del professorat, per part de la coordinació acadèmica, i per part dels caps de 
departament, ha de ser més freqüent i més profund que de costum. Com ja ha passat en el 
primer període de confinament, el professorat ha necessitat més assistència per gestionar 
la docència telemàtica. I ara en necessitarà també per trobar l’equilibri entre conciliar els 
continguts i competències dels estudis amb les mesures de seguretat que s’aplicaran a la 
docència presencial. I serà la seva missió convertir els obstacles en oportunitats per a què 
els estudiants puguin tenir un bon aprofitament dels ensenyaments.  

Aquest suport al professorat, sempre que es pugui, tindrà també lloc per la via 
telemàtica. El professorat, hagi esdevingut part d’un grup estable o no, és potencialment 
un altre vector de contagi per la resta de professorat. I és important que mantingui amb 
especial pulcritud i donant exemple als estudiants les mesures de salut que s’hagin 
implementat.   

 

NOVES ACCIONS: 

 

 

SEGURETAT: 

Haurà d’haver llegit i firmat el Pla d’Actuació 20-21. 
Protocol I, Protocol II i Protocol III, segons correspongui. 

El professorat ha de signar una declaració de 
responsabilitat en la qual es compromet a seguir les 
mesures que marca la normativa, i a informar de 
qualsevol símptoma que pugui ser associat amb la Covid-
19.  

El professorat haurà de portar mascareta a classe. 

En cas que mostri simptomatologia associada a la 
malaltia de la COVID-19, o si sospita que en té el dia que 
ha d’anar a treballar, n’haurà d’informar l’empresa i 
quedar-se en quarantena al seu domicili, sense anar 
presencialment al lloc de treball.   
 
No han d’acudir al centre de treball les persones que 
hagin estat un contacte estret d’una persona amb COVID 
els 14 dies anteriors a la prestació del servei laboral. 
 
En cas que es confirmi un cas positiu de malaltia per 
part del professorat, es durà a terme l’estudi 
pertinent i es farà el seguiment de contactes, 



 
 

d’acord amb les directrius establertes per les 
autoritats sanitàries i en coordinació amb el Servei 
de Prevenció de Riscos Laborals i els serveis 
sanitaris.   

COORDINACIÓ ACADÈMICA: 

Realització de reunions telemàtiques extres per 
departaments (A mig semestre).  

Reunió telemàtiques interdepartamentals amb els tutors 
de curs per aprofundiment qualitatiu del seguiment de 
l’estudiant. (A mig semestre).  

Reunions telemàtiques amb els estudiants (a mode de 
tutoria del professorat), sempre que es requereixi.  

 

 

5. MESURES ESPECÍFIQUES DE PROTECCIÓ PER A L’ALUMNAT EN EL DESENVOLUPAMENT DE 
LES CLASSES. 

 L’estudiant haurà de signar una declaració de responsabilitat on es compromet a 
informar al centre de qualsevol simptomatologia relacionada amb la Covid-19. Així com 
a tenir una actitud responsable envers companys, staff i professorat en termes 
d’higiene. 

 En cas que tingui símptomes que puguin estar relacionats amb la Covid-19 se li 
demanarà que no assisteixi a classe fins i que vagi al CAP més proper o al seu metge de 
referència a fer-se un reconeixement metge. 

 Serà també obligatòria la higiene de les mans abans d’entrar a classe i després de 
sortir-se; ja sigui amb aigua i sabó o amb hidrogel alcohòlic. 

 Es procedirà a la desinfecció de les sabates en els punts preparats per aquesta acció 
just a l’entrada de cada edifici. 

 L’ús del vestuari tan sols tindrà lloc alhora per part del grup estable. 

 Dins l’aula es mantindrà la distància de 1,5 metres sempre que sigui possible per la 
característica de l’exercici que s’estigui realitzant. 

 L’estudiant haurà de portar una mascareta protectora de casa seva. 

 A l’estudiant se li recomanarà portar mascareta a classe sempre i quan no pugui 
mantenir la distància de seguretat amb els companys del seu grup. (I serà obligatori en 
tots aquells moments del curs en que les autoritats sanitàries així ho hagin estimat). No 
es podrà treure la mascareta al centre a menys que l’excepcionalitat de l’activitat així 
ho indiqui. 

 Serà obligatori l’ús de mascareta, sempre, també, als espais comuns.  

 En cas de voler menjar o veure en algun dels espais comuns, l’estudiant haurà de vigilar 
de poder mantenir la distància de seguretat mentre es realitza aquesta acció. 



 
 

 No es podrà beure directament de les fonts d’aigua purificada. Sinó que caldrà portar 
una ampolla per reomplir-se l’aigua d’aquest recurs. 

 L’estudiant limitarà la seva relació en el centre estrictament al seu grup estable fins que 
la crisi del Covid-19 no estigui controlada per les autoritats sanitàries. 

 L’estudiant es farà responsable de la desinfecció bàsica del material de classe que hagi 
manipulat durant la sessió. 

 En cas que hi hagi un positiu en un grup, els estudiants que no mostrin símptomes i que 
tinguin la pauta completa de vacunació no s’hauran de confinar, i podran seguir anat a 
classe amb les precaucions adequades.  

 

6. ESPAIS DEL CENTRE I FLUXOS DE CIRCULACIÓ  

La bona gestió de la circulació pels espais, i la consolidació d’una cultura de bones 
pràctiques està molt relacionada amb tots aquells elements del disseny estructurals dels 
espais i del seu ús que fomentin aquestes bones pràctiques. 

 
 
MESURES PREVISTES EN ELS 
ESPAIS COMUNS 
 
 

Les mesures bàsiques que es seguiran aplicant al 
curs 21-22:  

o Presència de columnes amb hidrogel. 
desinfectant a diversos punts estratègics de 
l’edifici. 

o Presència de polvoritzadors desinfectants del 
calçat a cada entrada de cadascun dels edificis.  

o Instal·lació de mampares de separació entre el 
personal de recepció (PAS) i els/les estudiants. 

o Augment de la freqüència de rentat i desinfecció 
de les aules, els WC i les zones comunes. 

 
o Desinfecció diària del material docent pràctic i 

d’atrezzo: pals, màrfegues, pilotes, sofàs, taules, 
cadires, plats, etc.... 

 
o Es garantirà la ventilació dels espais docents 

esponjant els inicis i final de les classes del 
mateix grup i especialment entre diferents grups. 
 

o Millora de les senyals ètiques relatives a les 
normatives de convivència en el context de la 
Covid. 
 

o Manteniment adequat dels purificadors d’aire a 
partir de Peròxid d’Hidrogen. (Wellis Air). 
Aquests purificadors estan instal·lats a totes es 
aules i espais comuns del centre. 

 



 
 

 
FLUXOS DE CIRCULACIÓ 
 
 

 
o S’ha ajustat l’horari general de les assignatures 

perquè entre classe i classe sempre hi hagi una 
pausa de mínim 20 minuts. Això permetrà 
ventilar els espais i donar un temps per a què 
puguin ser convenientment desinfectats en cas 
que hi hagi d’entrar un altre grup. 

 
o S’evitarà, doncs, que els grups entrant i sortints 

d’un espai es creuin a l’entrada/sortida de l’aula. 
 

o S’afavorirà també que els grups puguin fer 
diverses matèries en la mateixa aula. I tan sols 
canviaran d’espai quan l’especificitat del treball 
així ho requereixi, o quan la complexitat 
organitzativa de les rotacions faci inviable 
mantenir-los en el mateix espai.  Quan això 
succeeixi, el mateix grup realitzarà l’acció de 
neteja i desinfecció bàsica de l’espai, com a part 
de l’aprenentatge i treball de conscienciació en 
relació a la Covid-19.  

 
o El centre ja roman obert des de les 7:30 del matí 

per facilitar l’entrada esgraonada dels estudiants. 
Així s’eviten cues i aglomeracions. Tots els grups 
comencen també majoritàriament de manera 
esgraonada i en diferents horaris i/o edificis en el 
pla establert.  

 
o Es limitarà l’ús dels espais comuns “no docents” 

als grups estables. En cas que es vulguin ocupar 
aquests espais sense guardar la distància de 
seguretat serà obligatori portar mascareta. 

 
o La resta d’espais del centre es podran utilitzar 

normalment atenent a les indicacions de 
seguretat normativa corresponent a cada 
moment de l’any.  
 
 

 
7. PLA DE NETEJA 

  
 
 
 
 
 
 

 
o Amb caràcter general, serà necessari ajustar les 

pautes de neteja a les directrius i normatives 
sobre materials de desinfecció i protocols bàsics. 
Per això, es procurarà l’ aprovisionament 
adequat de material de neteja autoritzat per 



 
 

 
ORGANITZACIÓ 
 
 

poder dur a terme les tasques d’ higienització de 
la totalitat de les instal·lacions i els espais. 

 
o La neteja i desinfecció del centre i, en especial 

cura de les aules, es farà de forma diària, o, en 
tot cas adaptada al seu ús, i preferentment a 
primera hora del matí, abans que l’alumnat, el 
PAS i/o el professorat accedeixi a l'espai. Entre 
classe i classe, es deixaran 20 minuts per tal de 
ventilar bé les aules i poder tornar a dur a terme 
les tasques de desinfecció i neteja en cas que 
l’espai hagués de ser utilitzat per un altre grup 
estable d’alumnat, professorat o PAS  

 
o Es posarà especial atenció en sòls, superfícies de 

taules, poms de portes, passamans, superfícies 
de banys, aixetes, inodors, accessos, teclats, 
telèfons, i petit material, i en general els 
elements que poden ser tocats amb freqüència 
per diverses persones. 

 
o La neteja i desinfecció dels lavabos es durà a 

terme dues vegades al dia, amb una atenció 
especial a la seva ventilació.  

 
o Tots els lavabos hauran de disposar de sabó o gel 

hidroalcohòlic amb dosificador i tovalloles d’un 
sol ús. 

 

 
 
 
 
EQUIPS DE NETEJA 
 
 

o Es destinaran dues persones cada dia en horaris 
fixes. Una de les persones té un contracte de fix 
de 38h setmanals i l’altra és una treballadora 
externa que ve 3h cada dia. (15h/setmanals).  
 

o Empresa de control de plagues i control de 
bactèries als containers per les compreses 
femenines i una empresa de control de la 
qualitat d’aigua de les fonts.  
 

o En moments especials, puntualment, contractem 
una empresa de neteges especials i de neteja de 
vidres. 

 

 
8. MATERIALS DE SUPORT A L’APRENENTATGE 

 
De cara a la gestió dels materials didàctics hi ha treu conceptes clau amb els quals estem 
treballant: Desinfecció / ús individualitzat / i digitalització. En qualsevol acció que impliqui 



 
 

materials didàctics caldrà sempre algun d’aquests tres conceptes. El centre suggereix el 
següent protocol base, que pot tenir alternatives: 

 
o El préstec de llibres de la biblioteca es farà prèvia desinfecció del material en préstec. O de 

manera digital.  
 

o Qualsevol estri o utensili que es faciliti des de recepció o secretaria a l’alumnat o 
professorat també es desinfectarà abans i després de cada préstec. O caldrà que 
l’estudiant o professor tingui el seu propi d’ús personal. 
 

o Es procedirà a la digitalització de tots aquells recursos possibles relacionats amb avaluacions o 
publicitat en el centre. Per tant, s’eliminarà el paper, en totes aquelles accions en que això sigui 
possible. (Tal i com ja s’ha fet a la prova d’accés als EAS d’Eòlia). Quan no sigui possible eliminar el 
paper s’eliminarà al màxim la seva manipulació i per tant que canviï de mans. I es procedirà a 
escanejar els continguts. 

 
o Les màrfegues i zafús seran d’ús unipersonal. No s’emmagatzemaran a espais comuns, sinó que 

cada estudiant haurà de tenir la seva pròpia. En cas que un estudiant vulgui fer servir una màrfega 
d’ús comú haurà de dedicar un moment a desinfectar-la abans i després del seu ús. Per tant, ens 
assegurarem que cada objecte es desinfecta dos cops entre ús i ús. 

 
o Les pilotes, de tenis o de gimnàstica i altres estris com cadires i taules d’atrezzo que hi ha en 

algunes aules, també s’hauran de desinfectar després de un grup o una persona n’hagi fet ús. 

 
 

9. GESTIÓ DE CASOS 
 
Tota la planificació que s’està portant a terme en tots i cadascun dels apartats té una doble 
finalitat: 
 

 Evitar en la mesura del possible que la Covid-19 es transmeti dins centre. 
 

 Controlar la traçabilitat i l’expansió de la Covid-19 en cas que s’arribés a produir o 
detectar un cas en el centre. 

 
Aquí el concepte de TRAÇABILITAT és clau. I és precisament la consolidació dels grups 
estables i tots els protocols de neteja, desinfecció i de gestió dels espais, el que faria 
possible que en cas de detectar-se un cas, es posés en quarantena tan sols al “grup 
estable” d’aquell estudiant durant 10 dies, sempre i quan els membres del grup no tinguin 
ja posada la doble pauta de vacunació. 
 
En cas que el grup o alguns dels seus integrants no tinguin simptomatologia i no s’hagin de 
confinar ja que tenen la doble pauta de vacuna feta, les sessions seguiran de manera 
híbrida, amb una part del grup a classe i una part del grup de manera telemàtica. 
  



 
 

Evidentment, volem evitar que un sol contagi aturi les classes presencials de tot un curs, o 
de diferents cursos, o de tota l’escola. I que així un cas tingui la menor afectació, personal, 
sanitària i pedagògica possible. És evident que l’aparició d’un cas diagnosticat en el curs 21-
22 és una situació encara molt plausible, i cal estar molt preparats. I cal assumir que pot 
arribar a passar. Per això és clau que tothom tingui tan clara quina seria la resposta com la 
prevenció. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EN CAS QUE HI HAGI UN 
ESTUDIANT AMB 
SIMPTOMATOLOGIA COVID-19 
 
 

 
o Immediatament es recomanarà a l’estudiant 

quedar-se a casa i anar al seu CAP de referència a 
fer-se una prova que li aclareixi si és positiu o 
negatiu per Covid-19.  
 

o L’estudiant haurà de seguir els estudis, 
temporalment, per via telemàtica, en cas que la 
seva condició de salut li permeti.  

 
o La resta de grup podrà encara assistir a classes 

presencials, però extremant les mesures i 
complint de manera totalment rigorosa amb el 
protocol de distanciament i mascareta per a 
totes les activitats i durant tota la seva presència 
al centre, i en qualsevol dels àmbits de la seva 
vida fora del centre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EN CAS QUE HI HAGI UN CAS 
DIAGNOSTICAT EN UN GRUP 
 
 

 
o El grup estable de treball que té contacte directe 

amb la persona infectada passaria 
automàticament al format de formació online 
per un període de 10 dies, a menys que ja 
estiguin vacunats.  

 
o Se’ls recomanarà també fer-se la prova PCR en 

cas que presentin algun símptoma. I en cas que 
algú més estigui infectat s’aplicarà el mateix 
protocol a cada persona. 

 
o En el moment que un estudiant doni negatiu en 

un test ja podria tornar a les classes presencials, 
fins i tot abans del 15 dies.  

 
o L’estudiant que tingui el virus no podrà tornar a 

les classes presencials fins que s’hagi restablert i 
hagi superat la malaltia. I haurà de seguir la 
docència, si la seva condició física li permet, de 
manera virtual. 
 
 



 
 

o El centre garantirà que aquest seguiment virtual 
sigui efectiu i viable cas a cas. I s’aplicaran les 
mesures de suport necessàries per aconseguir-
ho. 
 
 

 
 

 
10. EL PAS (Personal Administració i Serveis) 

 
El PAS té una gran responsabilitat de guiar i vetllar per la prevenció en aquesta situació de 
crisi sanitària, igual que el professorat. 

 
 
PERSONAL DE RECEPCIÓ I 
ATENCIÓ AL PÚBLIC 
 
 

 
 

o Haurà d’haver llegit i firmat el Pla d’Actuació 20-
21. Protocol I, Protocol II i Protocol III. 
 

o Haurà d’haver de signar una declaració de 
responsabilitat en la qual es compromet a seguir 
les mesures d’higiene i prevenció que marca la 
normativa, i a informar de qualsevol símptoma 
que pugui ser associat amb la Covid-19.  
 

o Haurà de portar mascareta sempre que no pugui 
mantenir la distància de seguretat adequada. 
Queda exempt l’ús de mascareta al lloc de treball 
sempre hi quant hi hagi la distància de seguretat 
amb el company i/o mampara protectora i no es 
tracti de personal de recepció. 
 

o No han d’acudir al centre de treball les persones 
que hagin estat un contacte estret d’una persona 
amb COVID els 10 dies anteriors a la prestació del 
servei laboral. 

 
o Haurà de romandre al seu lloc de treball complint 

escrupolosament amb les mesures de contenció 
del virus. Això vol dir amb mascareta i mampara 
protectora, sempre que hi hagi qualsevol 
estudiant a menys de 3 metres de distància del 
seu lloc de treball. 

 
o També haurà de ser responsable de fer totes les 

desinfeccions de material i espai al seu abast que 
comportin les seves tasques i localització en el 
centre.  
 



 
 

o Cada treballador/a haurà de desinfectar el seu 
lloc de treball en començar i acabar la seva 
jornada, sempre i quan aquest espai sigui 
compartit amb un altre treballador/a. 
 

o Sempre que l’escola estigui oberta, haurà de 
seguir complint el seus horaris de treball.  
 

o En cas que tingui símptomes o en cas que es 
confirmi un cas positiu de malaltia per part del 
PAS, es durà a terme l’estudi pertinent i es farà el 
seguiment de contactes, d’acord amb les 
directrius establertes per les autoritats sanitàries 
i en coordinació amb el Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals i els serveis sanitaris.   

 

 
PERSONAL DE GESTIÓ I 
COORDINACIÓ ACADÈMICA 
 
 

 
o La jornada laboral de l’equip de gestió podrà ser 

en part presencial i en part de teletreball en 
funció del càrrec i atribucions que tingui en el 
centre. (I en cas de dubte en qualsevol cas, caldrà 
parlar-ho amb direcció). Podrà variar els seus 
percentatges. 
 

o S’està optant ja per mantenir en concepte de 
teletreball per poder mantenir un bon espai de 
distanciament en les zones comunes del PAS. I 
s’afavorirà que no hi hagi més de dues o tres 
persones per oficina de manera regular, excepte 
per qüestions excepcional. Per això es seguirà 
treballant des de casa com s’ha fet en aquests 
mesos de juny i juliol 2020. Plantejant torns. I 
esponjant la presència en el centre de l’equip 
que no sigui imprescindible en la seva 
participació presencial. 
 

o Totes les reunions del PAS tindran lloc també de 
manera telemàtica. No es faran reunions 
presencials a menys que sigui inevitable.  
 

o En cas que es realitzi alguna reunió presencial 
durant el curs es farà en llocs ben ventilats. 

 

 
EL PAS DISPOSARÀ DE: 
 
 

 
o Formació obligatòria sobre la Covid-19 

(símptomes, vies de contagi, higiene de mans, 
higiene respiratòria, mesures de distanciament 
físic, neteja i desinfecció i altres mesures 
preventives).  



 
 

 
o Se’ls lliurarà documentació (tipus infografia) 

relacionada amb la Covid-19 amb recomanacions 
d’higiene, com la importància i tècnica del rentat 
de mans,  i d’altra mena, com les a emprendre 
davant de possibles contagis.  
 

o Punts de rentat de mans amb aigua i sabó, o amb 
gel hidroalcohòlic (incloses les zones de punt de 
tall).  

 
o Mampares de protecció de l’espai en l’entorn de 

treball, entre els diferents membres del PAS. 
 

 
 
PERSONAL DE MANTENIMENT I 
NETEJA 
 
 
 
 

 
 

o En cas que es facin servir uniformes o roba de 
treball, es rentarà i desinfectarà diàriament, 
s’haurà de fer de forma mecànica en cicles de 
rentat d’entre 60 i 90 graus. 

 
PERSONAL TÈCNIC I DE SALA 
DEL TEATRE 
 
 

 
VEURE PROTOCOL III 

 
 
 
11. SEGUIMENT DEL PLA: PLA DE CONTINGÈNCIA I ESTAT D’ALARMA 
 

En cas que durant aquest curs 21-21 es torni a decretar un estat d’alarma, o una fase de 
confinament, ni que sigui breu, es garantirà la continuïtat de la docència. Ni que el 
confinament durés tan sols dues setmanes. No s’aturaran les classes. I s’aplicaran els 
criteris procedimentals i/o d’excepcionalitat -quan calgui- que es detallen en el PROTOCOL 
II, relatiu a docència online, d’aquest PLA D’ACTUACIÓ 21-22; i que aplicaria també els 
criteris experimentals en l’àmbit pràctic que ja s’han aplicat el curs 19-20 i 20-21, mentre 
ha durat l’estat d’alarma que tots vam viure, i que desitgem que no s’hagi de repetir.    
 
Amb tot, tan sols es planteja que no hi haurà docència online com a plantejament inicial, 
com ja s’ha esmentat. Però estarem preparats per si cal activar-la en algunes assignatures 
teòriques. De manera que si es torna a una situació d’estat d’Alarma o d’incidència màxima 
ens reservem l’opció d’aplicar el PLA d’ACTUACIÓ 20-21. Mai es farà docència online en 
l’àmbit del treball pràctic, en cap dels casos, a menys que les autoritats sanitàries així ho 
decretessin.  
 



 
 

Amb les mesures de prevenció que proposem, i amb el nivell de compromís que ja ha 
mostrat la comunitat del centre pensem que aquestes mesures del darrer punt del 
PROTOCOL I d’aquest PLA D’ACTUACIÓ relatius al 20-21 no s’hagin d’aplicar. I puguem 
seguir amb la nova planificació integralment presencial que preveiem pel curs 21-22. 
 

 
 

 


