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Pla d'organització bàsic de l'ESTAE per al curs 20-21. 
Mesures de prevenció i de promoció de la salut en el 
marc de la pandèmia 
 
 
 
1 Objectiu i normativa de referència 
 
 
El present document té caràcter bàsic i provisional. Constitueix el Pla 
d'Organització de l'ESTAE per al curs 21-22 que haurà de ser aprovat pel 
Consell Escolar. 
 
S'estableix a partir de les normatives publicades pel Departament d'Educació 
que són d'aplicació als centres educatius i, en especial, els documents: 
 

 Pla d'actuació per al curs 21-22 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia per Covid 19 (Departament d’Educació 30-08-2021) 

 Gestió de casos Covid-19 als centres educatius (Departament Educació, 
3 -09-2021) 

 Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc 
de la COVID-19 (11/01/2021). 

 Avaluacions de riscos de l’Oficina de prevenció de riscos laborals per a 
l’Institut del Teatre. 

 Protocol COVID-19 de l’Institut del Teatre. 
 

 
 
 

 
Totes les previsions i disposicions d'aquest document poden modificar-se 
en funció de la situació i l'aparició de noves normatives. 
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2 Marc general. Consideracions prèvies 
 
 
 
L'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'espectacle és un centre de 
formació de tècniques de les arts escèniques que imparteix una formació que 
és títol propi de l'Institut del teatre i la Universitat Politècnica de Catalunya. El 
format en què s'organitzen els estudis es similar al dels cicles formatius de grau 
superior de formació professional. Els alumnes són tots majors d'edat. 
 

 Estudis: Títol propi que es correspon amb un cicle curt MECES. 
 Especialitats: Tres títols de tècniques de les arts de l'espectacle, segons 

les especialitats de maquinària escènica, sonorització i luminotècnia. 
 Organització: Formació dividida en quatre semestres dels quals el primer 

és comú a totes les especialitats. 
 Pla d'estudis: Organitzat a base de mòduls professionals i les 

corresponents unitats formatives. Durada de dos anys (2.000 hores 
lectives, 120 ECTS) 

 
Les particularitats organitzatives rellevants amb relació a la gestió de la 
situació creada per la Covid 19 són: 
 

 Grups reduïts d'alumnes: Per a les matèries comunes, el grup màxim 
és de 24 alumnes. Per a les matèries d'especialitat, la ràtio és de màxim  
12 alumnes per grup. En les activitats pràctiques (tallers) els grups es 
subdivideixen. El concepte de grup estable pot ser d'aplicació a cada un 
dels nivells (primer i segon curs), encara que comporten la gestió dels 
alumnes repetidors que assisteixen puntualment a sessions de l'altre 
grup.  

 
 Espais geogràficament dispersos: L'ESTAE és una escola dispersa 

que alterna les instal·lacions del Centre del Vallés de l'IT, aules i 
laboratoris de la UPC (Escola Superior d'Enginyeries Industrial, 
Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa –ESEIAAT-) i els espais d'altres 
seus de l'IT. 
 

 Utilització d'equipaments molt diversos: Les activitats de l'ESTAE 
requereixen l'ús de nombrosos espais equipats, com ara laboratoris de 
luminotècnia, so, maquinària escènica, electrònica, electricitat, òptica, 
mecànica, informàtica, entre d'altres i també instal·lacions (dins al centre 
o externes) equipades com a teatres professionals. L'ús d'aquests 
equipaments, tant en les activitats autònomes de l'estudiant com en 
pràctiques dirigides o com a pràctica escènica, requereixen especial 
adaptació a la situació causada per la Covid 19. 
  

 Atomització de les matèries i diversitat de docents: Una de les 
característiques de les tècniques de les arts de l'espectacle és l'amplitud 
de les diverses disciplines tècniques, científiques i artístiques que 
intervenen. Això ha donat com a resultat un pla d'estudis amb un ventall 
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d'unitats formatives de curta durada que impliquen també docents 
diversos i altament especialitzats (siguin professionals del sector o 
docents de la universitat). L'establiment de grups estables deixarà fora, 
forçosament, al professorat. 

 
 Organització en assignatures comunes i d'especialitat. Dins un 

mateix nivell, hi ha assignatures comunes i altres d'especialitat. A les 
assignatures comunes es reuneix tot l'alumat d'un mateix nivell. El grup 
se subdivideix per a les UF d'especialitat. 
 

 Component eminentment pràctica dels estudis: La dimensió pràctica 
dels estudis és clau en la seva organització, en la metodologia 
pedagògica aplicada i en la consecució de la competència professional 
de l'estudiant. Les unitats formatives tecnològiques i les d'aplicacions de 
pràctica escènica (tallers) constitueixen el gruix dels estudis. El pla 
d'estudis i la modalitat pedagògica presenten grans dificultats d'adaptar-
se a la formació en línia. L'ESTAE s'inclou en el grup de centres que els 
documents del Departament defineixen com a "títols, que no estan 
organitzats per fer formació a distància" i que, a més,  tenen gran pes de 
presencialitat vinculada a la formació pràctica. Caldrà identificar, per a 
cada mòdul professional i unitat formativa, quins continguts han de ser 
impartits necessàriament en formació presencial, per optimitzar al màxim 
els espais especialitzats i la gestió dels grups.  

 
 Activitats amb altres grups d'alumnes: la naturalesa de les arts 

escèniques i les sinergies pròpies creades entre les escoles de l'IT i 
altres centres externs, fa que en nombroses activitats de caràcter 
pràctic, siguin compartides amb grups d'estudiants de dansa, 
interpretació, altres cicles d'FP, escoles de disseny i fotografia, etc. Per 
altra banda, en l'àmbit de l'escenotècnia exclusivament, sovint, donat 
que es treballa sobre un únic producte escènic, es requereix la 
intervenció de les tres especialitats. Això aconsella l'organització de 
grups estables per nivells en lloc de per especialitats. 

 
 Formació en el centre de treball (FCT): Els alumnes realitzen un 

període de 360 hores de formació en empresa, de les quals, 150 són en 
un teatre de l'estranger. El sector de les arts escèniques i l'espectacle en 
viu en general ha rebut un fort  impacte per la pandèmia. És un dels més 
afectats, havent sofert una dràstica reducció de l'activitat. En el cas de 
les estades a l'estranger, aquesta dificultat es veu magnificada. 
 

 Altres activitats formatives del centre: L'ESTAE organitza i/o participa 
en altres activitats formatives de formació continuada o en activitats 
organitzades per tercers (programes de màster  o postgraus), així com 
en activitats adreçades específicament per a altres centres de formació. 

 
La situació de confinament viscuda durant el curs 19-20 amb la suspensió de la 
presencialitat, va obligar el centre a replantejar totes les activitats a l'aula i 
substituir-les per activitats en línia. No cal dir que algunes unitats formatives 
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van poder adaptar-se en part, però d'altres van veure substituïdes les activitats i 
continguts per altres dels quals no podem afirmar que permetessin a l'estudiant 
l'assoliment complet de la competència. Ens referim, especialment, a les 
activitats de pràctica escènica i d'FCT que ha calgut suspendre i que són 
essencials en la formació. Malgrat això, hem acumulat una experiència que 
serà de gran valor en l'exploració de possibilitats i l'establiment d'alternatives en 
cas d'haver de renunciar a la presencialitat en algun període del curs. Durant el 
curs 20-21 l’opció va ser fer una presencialitat del 100% donada l’extraordinària 
dificultat d’organitzar tallers i laboratoris presencials simultaniejant la formació a 
distància. La tipologia de contractes de professors i el fet de compartir espais i 
laboratoris amb la UPC generaven espais lliures, però ens trobàvem que els 
alumnes havien de romandre al centre per esperar la següent classe 
presencial. Finalment, en fer el balanç del curs veiem que només va caldre 
confinar un GCE durant 10 dies. La resta varen ser tots casos individuals que 
es varen resoldre amb aïllaments i confinaments individuals que no varen 
afectar la marxa general dels grups. 
 
Partim de la base —seguint els documents del Departament— que l'activitat 
lectiva per al curs 21-22 serà presencial. Es plantegen, però, alternatives en 
diversos graus. 
 
Per a la resta d'activitats, com la preparació de classes, correcció d'exercicis 
etc, es manté el teletreball com a modalitat preferent llevat del professorat amb 
càrrec acadèmic que ha de fer les permanències al centre. 
 
L'estratègia general estarà guiada per les línies següents: 
 
 

 
 Organització en grups estables i gestió d'horaris 

 
 

 
 Supervisió de la gestió del grup a la seu de la ESEIAAT i la seva 

relació amb l'activitat al CdV. 
 

 
 

 Mesures de protecció col·lectiva i individual 
 

 
 

 Gestió dels possibles casos, detecció precoç i actuació ràpida y 
adaptativa.  
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Les principals accions són 
 

 Constitució de grups estables per nivell. 

 

 Organització del calendari i horaris per afavorir 
l'alternança de la presència dels alumnes al centre. (Un 
grup al CdV, un grup a la UPC, decalatge dels horaris, 
etc.) 

 

 Priorització de la presencialitat en l'activitat docent. La 
resposta adaptativa en cas de confinament o limitació de 
la presencialitat en menor grau serà, en primer lloc i en la 
mesura del possible, alterar el calendari, postergant les 
activitats pràctiques a un altre moment on puguin ser 
realitzades.  

 

 Anàlisi de totes les UF establint per cada una d'elles el 
grau de presencialitat mínim exigible i organitzant les 
activitats docents en línia per al cas de tancament del 
centre o confinament parcial. 

 

 Establiment de pla de contingència en cas que el 
tancament del CdV o de la UPC no es produeixi 
simultàniament i un centre segueixi obert i l'altre no. 

 

 Organització d'activitats pràctiques alternatives al centre 
en previsió de dificultats en la realització de la FCT per la 
situació del sector professional. 

 

 Establiment de protocols de seguretat per a les possibles 
situacions i usos d'espais. El compliment dels protocols 
ha d'implicar al professorat i també a l'alumnat, per què 
forma part del procés formatiu (competències actitudinals 
i competències transversals en PRL). 

 

 Supervisió del compliment estricte de les mesures de 
seguretat per part de tots els membres de la comunitat 
educativa 
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3 Organització acadèmica 
 
 
3.1 Requisits per accedir al centre 
 
D’acord amb el protocol de Diputació de Barcelona: Protocol mitjançant el qual 
s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a 
la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general 
en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19, 
podran assistir al centre les persones que no formin part del grup de risc o 
s’acullin a la instrucció 2/2020, de 30 de juny de 2020, per la qual s’estableixen 
mesures excepcionals per a les persones compreses en el col·lectiu de 
treballadors especialment sensibles amb relació a la infecció de coronavirus 
SARS-CoV-2 de la Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms i 
de la seva Xarxa Audiovisual Local, SL (exp. 2020/0005788). 
 
Es consideren grup de risc les persones majors de 60 anys i/o amb les 
següents patologies: 
 

● Diabetis 
● Malalties cardiovascular inclosa la hipertensió 
● Malaltia hepàtica crònica 
● Malaltia pulmonar crònica 
● Malaltia renal crònica 
● Immunodeficiència 
● Càncer en fase de tractament actiu 
● Obesitat mòrbida (IMC>40) 
● Embaràs 

 
Aquells empleats que siguin especialment sensibles i treballin presencialment 
es posaran en contacte amb el tècnic de prevenció de riscos laborals, perquè 
s’avaluï la presència d’aquest personal treballador especialment sensible a la 
COVID-19  i d'acord amb aquest coneixement establir, si escau, mesures 
específiques de protecció. 
 

Tampoc no poden assistir al centre els/les alumnes ni personal 
empleats i empleades: 
 

 Si tenen simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, 
tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol 
altre quadre infecciós.  

 Si tenen convivents amb aquesta simptomatologia o contacte 
estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 
10 dies anteriors. 

 Si han donat positiu en una prova PCR de COVID-19 en els 
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darrers 10 dies.  
 Si han estat en contacte estret amb persones contagiades (15 

minuts a menys de dos metres sense mascareta o persones que 
hi convisquin) 

 
Les persones vacunades amb pauta completa seran considerades com a 
contacte estret, però estaran exemptes de quarantena (caldrà informar 
igualment i fer una prova PCR entre el 4t i el 6º dia de l’últim contacte amb el 
cas confirmat). Caldrà fer quarantena en cas de PCR positiva o si es pateix 
simptomatologia. 
 
En cas de ser contacte estret sense quarantena, els docents evitaran les 
interaccions socials, els esdeveniments multitudinaris i faran un ús rigorós de la 
mascareta FFP2. 
 
En cas de contactes estrets per part de personal docent no vacunat, serà 
necessari fer quarantena independentment de la prova PCR. 
 
 
Els alumnes hauran d’emplenar i signar la declaració d’autoresponsabilitat per 
a la seva incorporació al centre segons model establert per l'IT, entregant-la per 
correu electrònic a la Secretaria Acadèmica de l’escola. Han de comunicar: 
 

 No haver  patit simptomatologia, pertinença a grup de risc,  
 Compromís de compliment de normes establertes pel centre davant la 

Covid 19,  
 Informar al centre de qualsevol novetat i  
 Informar de la pauta de vacunació que tenen. 
 Autorització de l'intercanvi de dades personals per a la traçabilitat del 

grup. 
 
El tractament dels contactes estrets per part de l’alumnat serà igual que el dels 
docents en relació amb les persones amb pauta completa, excepte en cas de 
formar part d’un Grup de convivència estable (en tal cas, es faran les proves 
amb la periodicitat i tipus indicada per al Departament d’Educació per aquests 
casos: fer un TAR en una de les farmàcies autoritzades a aquest efecte, el 
mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible). 
 
 
3.2 Organització dels grups  
 
D’acord amb el PROCICAT es proposa una organització entorn a grups de 
convivència estable (GCE). El seu principal valor és la facilitat que dona en la 
traçabilitat de possibles casos que s’hi donin. Es tracta, per tant, d’un grup de 
persones que tenen una relació propera i molt quotidiana, i per tant, que no 
sigui necessari requerir la distància mínima interpersonal física de seguretat 
establerta en 1,5m. 
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S'estableixen els grups estables per nivell i no per especialitat. El nombre 
màxim de cada grup és de 24 alumnes.  S'establirà un registre amb les dades 
dels estudiants per facilitar la traçabilitat en cas que sigui necessari. 
 
Es considerarà que quan es realitzen activitats segregades per especialitat dins 
el mateix nivell, el grup s'ha subdividit. Això permetrà la realització d'activitats 
escèniques conjuntes de les tres especialitats i el seguiment de les matèries 
comunes dins el mateix nivell. Per altra banda, millora l'organització del 
calendari i horaris mitjançant l'alternança de la presència al centre —si és 
necessari— entre els alumnes de diferent nivell. 
 
En les activitats de laboratori on la limitació sigui deguda a les limitacions 
d'espai o equips disponibles, el grup se subdividirà. 
 
Els alumnes que tenen matèries convalidades o són repetidors i per tant no 
cursen la totalitat d’UF, s’inclouran al grup sempre que cursin més del setanta 
per cent de les assignatures del curs, excloses les practiques d’empresa (FCT) 
si n’és el cas. 
 
En el cas de no poder configurar un grup estable, es mantindrà la distancia 
mínima d’1,5m (cada alumne/a haurà de disposar d’una superfície de 2,5m2), i 
s’hi haurà d’utilitzar mascareta. 
 
Pel que fa als professors, donada la diversitat, la rotació per les aules segons 
les matèries i l'escassa presència al centre de molts d'ells (professors 
especialistes), no estan assignats a cap grup estable. El grup estable es 
compon únicament d'alumnes. 
 
Seguint les aportacions de l’Oficina de Prevenció de Riscos de la Diputació de 
Barcelona els docents, hauran d'utilitzar mascareta i respectar distàncies, ja 
que no pertanyen al grup estable. (Vegeu apartat 4.2.2) 
 
Enguany ens trobem en període de transició entre plans d’estudis (Pla 2005, 
Pla 2020). Els estudis de l'ESTAE estan organitzats per cursos o semestres 
segons el pla en vigor. La pervivència dels grups estables és:  
 

 Primer curs: El grup estable es manté durant tot el curs acadèmic. (Curs 
comú segons pla 2020) 

 Segon curs: el grup estable és manté només durant el primer  semestre. 
L'acumulació de les practiques d'empresa al segon semestre en fa 
inviable el manteniment del grup estable. (Pla 2005) 
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GRUP 
ESTABLE 

Període Desdoblament Observacions 

Primer curs 
1er Semestre 
2n semestre 

24 Comú 

Primer semestre comú per a 
tot el grup. 
Laboratoris subdividits en 2 
grups. 
Tallers de pràctiques 
d’escenotècnia subdividits en 
grups (2,3,4 segons pràctica) 
Tallers de pràctica escènica 
(2 grups) 

 
 
 

GRUP 
ESTABLE 

Període Desdoblament Observacions 

Segon curs 

1er Semestre 
(subdividit) 

8 Esp. Luminotècnia Subdivisions per especialitat. 
Assignatures comunes i 
pràctiques escèniques 
comunes 

8 Esp. Maquinària 

8 Esp. So 

2n Semestre 
(subdividit) 

8 Esp. Luminotècnia FCT individualitzada 
 
Tallers de pràctica escènica 
comuns 

8 Esp. Maquinària 

8 Esp. So 

 
 
Algunes de les activitats docents es faran amb agrupacions d'alumnes que 
desborden el concepte de grup estable: 
 

 Activitats (tallers) amb grups d'estudiants de dansa, interpretació, altres 
cicles d'FP, escoles de disseny i fotografia, etc. (Grup no estable)  

 Incorporació puntual de repetidors. 
 
Per aquests casos es compliran les mesures específiques amb relació a la 
distància de seguretat, mascaretes etc. (Vegeu l'apartat 4.2.2) 
 
A les activitats a la UPC, el grup estable es manté tot i que en els seus 
desplaçaments pel centre coincidirà amb altres estudiants i docents, però no ho 
farà a les aules ni laboratoris que no son compartits amb estudiants de la UPC 
simultàniament. Cap docent de la UPC forma part del grup estable. L'ESTAE 
efectuarà un seguiment del compliment als espais de la UPC del les condicions 
del grup estable.  
 
 
3.2.1 Incorporació de repetidors al grup estable. 
 
En algunes sessions es produeix la incorporació d'alumnes repetidors, que per 
definició pertanyen a un altre grup estable o a cap si el nombre d’UF que 
cursen és petit. Donat que el nombre de repetidors és significativament reduït 
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amb relació als membres del grup estable, tindran la consideració de "terceres 
persones" que es relacionen amb el grup. En aquest cas, cal extremar les 
mesures de protecció: 
 

 Distància respecte dels membres del grup estable: mínim 1,5 m 
 Mascareta: Ús obligatori sempre. 
 Ventilació i desinfecció dels espais i superfícies en canviar la 

configuració del grup. 
 
Els objectius són: 

 Evitar que si es dona un cas positiu en el grup estable, els contactes 
(repetidors) també hagin d'aïllar-se. 

 Vetllar perquè els membres del grup estable no siguin contacte estret del 
repetidor en cas que aquest presenti Covid. 

 
 
3.2.2 Activitats amb altres grups i / o docents:   
 
En qualsevol activitat en què hi participi un altre col·lectiu, ja sigui d'una altra 
escola de l'IT o d'un altre centre, o personal extern com músics o actors, aquest 
tindrà la consideració d'altre grup o de persones externes al grup estable, per 
tant seran d'aplicació les mesures de distanciament, horaris decalats i utilització 
d'EPIs establerts per a grup no estable. 
 
 
3.3 Adaptacions metodològiques específiques 
 
La previsió general és fer tota l'activitat acadèmica de forma presencial encara 
que amb les adaptacions necessàries pel que fa a l'ocupabilitat de les aules, la 
utilització dels EPIs i les mesures d'higiene i ventilació. 
 
 
Matèries que s'imparteixen en format magistral:   
 

 Programades de forma habitual. 
 Limitació de l'ús de paper:  

o No es lliuraran apunts impresos i s'utilitzarà el Campus Àgora com 
a repositori. 

o Exercicis dels alumnes: lliurats també a través del Campus, ja sia 
perquè s'han elaborat amb els corresponents programes 
informàtics o perquè se'n lliura un escanejat (cas problemes 
d'electrònica, per exemple) 

 L'alumnat disposarà del seu material de classe d'ús individual. 
 La programació de l'activitat a l'aula inclourà el temps de ventilació i 

desinfecció si s'escau. 
 S'acceleren els plans de transició de l'ESTAE a una escola sense paper. 

L'aula s'equiparà amb els punts de connexió de xarxa i corrent perquè 
l'alumnat pugui  utilitzar l'ordinador personal a l'aula. 
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 Exàmens: En format presencial i en paper. Es faran amb l'ordinador (tan 
presencialment com en línia)  si és possible garantir que l'alumnat no 
copia o intercanvia informació durant la prova. 

 
 
Matèries que s'imparteixen en laboratoris. 
 

 Programades de forma habitual. 
 No es preveu el desdoblament dels grups per motius covid. Els 

desdoblaments es fan per motius pedagògics o disponibilitat d’equips o 
estacions de treball. Es garanteix que no se supera l'ocupabilitat de 
l'espai en cap moment. 

 Es faran els canvis (menors) necessaris de l'activitat al laboratori per 
garantir la desinfecció dels equipaments compartits. 

 L'alumnat farà el lliurament  de memòries i treballs de laboratori sempre 
en línia. 

 Equipaments per notes, presa de dades, etc, individual de cada alumne. 
 La programació de l'activitat a l'aula inclourà el temps de ventilació i 

desinfecció si s'escau. 
 S'aplicaran les mesures específiques (EPIs) donada la mobilitat de les 

persones dins el laboratori. (Vegeu l'apartat 4.5.1) 
 Els docents hauran d’organitzar les activitats de tal forma que no hi hagi 

contacte entre els alumnes. 
 
 
Matèries que s'imparteixen en tallers de construcció 
 

 Programades de forma habitual. 
 No es preveu el desdoblament dels grups. Es garanteix que no se 

supera l'ocupabilitat de l'espai en cap moment. 
 Les activitats i treballs de l'alumnat al taller de construcció, ja siguin 

individuals o en equip es planificaran per garantir la desinfecció de les 
màquines entre usos1. (Manetes, poms, botoneres, teclats....) 

 L'alumnat farà el lliurament  de memòries i treballs de laboratori sempre 
en línia. 

 Equipaments per notes, presa de dades, etc., individual de cada alumne. 
 La programació de l'activitat al taller inclourà el temps de ventilació i 

desinfecció si s'escau. 
 S'aplicaran les mesures específiques (EPIs) donada la mobilitat de les 

persones dins el taller de construcció.  
 Les mesures complementaries de prevenció per la COVID no han 

d'interferir amb les mesures ordinàries de seguretat en l'ús de màquines 
i equips. S'instal·laran panells informatius a peu de màquina. 

 
1 Segons determina el departament de Salut, al document  “Neteja i desinfecció en establiments 
i locals de concurrència humana” de 14-07_2021 
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 Els docents hauran d’organitzar les activitats de tal forma que no hi hagi 
contacte entre els alumnes si no pertanyen al mateix grup estable. Pels 
alumnes del mateix grup estable, el requisit de distància no és exigible. 
 

 
 
Matèries que s'imparteixen en format taller en espais escènics 
 

 Les pràctiques d'escenotècnia realitzades a l'espai escènic tenen com a 
objectiu reproduir la realitat professional a l'escola. Els usos dels 
equipaments han des seguir les pautes de la professió. 

 Per a cada taller o activitat es farà una fitxa de prevenció en què es 
recolliran les instruccions específiques per aquell muntatge, que 
s'afegiran a les habituals de PRL. Els professors de taller inclouran els 
temps necessaris per a neteja i desinfecció i ventilació entre usos. 

 La distribució de tasques entre els equips es farà tenint en compte les 
limitacions degudes a la necessitat de desinfectar, si n'és el cas, o 
d'aportar altres mesures preventives si l'equip ha de ser forçosament 
compartit (un decorat, un cortinatge, per exemple). Per l'ús d'equips 
compartits com taules de controls de so i il·luminació, s'establiran torns i 
es netejaran els equips entre usos dels alumnes que no pertanyen al 
mateix grup estable. Pels alumnes del mateix grup estable, aquest 
requisit no és exigible. 

 Els teatres tenen la consideració d'aula a efectes de l'aplicació de les 
mesures preventives de distància física de seguretat, ús de mascareta, 
ventilació, neteja i desinfecció.  S'aplicaran les mesures específiques: 

 
o Tenir en compte la mobilitat de les persones dins l'espai escènic.  
o Cuidar la distancia de seguretat entre artistes i tècnics en les 

moments d'assajos i representacions. (Són GCE diferents) 
o Els docents hauran d’organitzar les activitats de tal forma que no 

hi hagi contacte entre els alumnes de GCE diferents. 
o Decalar dels horaris i redissenyar les activitats per reduir al màxim 

el temps de presència simultània a l'escenari de tècnics i artistes. 
o Supervisar l´ús d'EPIs. La mascareta és obligatòria en tot 

moment. 
o Desinfectar el terra de l'escenari en cas d'activitats (dansa, gest) 

que així ho requereixin i impedir  l'accés de tècnics a l'escenari 
amb el calçat ordinari. Pels alumnes tècnics, en cas que sigui 
necessari l'accés puntual durant els assajos, s'habilitaran peücs. 

o En cas que alumnes de l'ESTAE hagin de realitzar activitats 
tècniques a l'escenari durant assajos o funcions amb presència 
d'artistes que no duen mascareta, serà preceptiu l'ús de 
mascareta FFP2 pels alumnes tècnics. La utilització d'aquestes 
mascaretes es restringirà als casos excepcionals en què no s'hagi 
pogut aplicar altres solucions tècniques. La mascareta FFP2 no 
eximeix, en cap cas, del compliment de la resta de mesures de 
prevenció. 
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o Els equips escenotècnics tindran el tractament específic establert 
pels materials de taller i laboratori. (Vegeu l'apartat 6). Els 
materials tècnics de lloguer seran desinfectats abans d'incorporar-
los a l'escenari. 

 
 
 
3.4 Adaptacions horàries i d'espais 
 
L'activitat a l'ESTAE és molt variable i respon a patrons diferents segons el 
semestre. També cal tenir en compte la interrupció de l'horari i calendari 
ordinari deguda a la realització de tallers de pràctica escènica en format 
intensiu. 
 
Malgrat això, —i sempre depenent de les possibilitats i marge de maniobra que 
ofereix l'organització de l'ESEIAAT (UPC)— s'estableix una "setmana tipus" per 
a cada grup estable i les seves subdivisions en subgrups segons especialitat. 
 
S'aplicarà l'alternança de la presència en el centre dels alumnes (dies alterns o 
matins/tardes). La rutina general serà aprofitar que fan part de la lectivitat a la 
seu de la UPC per reduir al màxim la presència simultània o consecutiva 
d'alumnes al centre del Vallès de l'IT. 
 
Models de base per a la confecció dels horaris a partir de l'alternança entre 
CdV i UPC: 
 
 
 

 SETMANA TIPUS 1r CURS 1r SEMESTRE 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9h 

UPC CdV 
CdV 

CdV 

CdV  

10h 

  
11h  

UPC 

   

UPC 

 

12h 

UPC CdV CdV 
 

13h 

 

14h      
      

15h 

UPC CdV UPC CdV UPC 
 

16h 

 

17h      
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 SETMANA TIPUS 1r CURS 2n SEMESTRE 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9h 

UPC CdV 
CdV CdV 

CdV 

 

10h 

 

11h   
   

UPC CdV 

 
12h 

UPC CdV CdV 
 

13h 

 

14h      
      

15h 

UPC CdV UPC CdV CdV 
 

16h 

 

17h      

      

 
 
 

 SETMANA TIPUS 2n CURS 1r SEMESTRE 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9h 

CdV 
UPC 

CdV 
CdV 

CdV 
 

10h 

 

11h    
 

CdV 

 

CdV 

 

CdV 

12h 

UPC UPC 
 

13h 

 

14h      
      

15h 

CdV UPC CdV UPC CdV 
 

16h 

 

17h      
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 SETMANA TIPUS 2n CURS 2n SEMESTRE 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
9h      

      
10h      

      
11h      

      
12h      

      
13h      

      
14h      

      
15h      

      
16h      

      
17h      

      
 
 
 
 
 

 EXEMPLE SOLAPAMENT GRUPS DURANT TALLERS 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 1 Curs 2 Curs 1 Curs 2 Curs 1 Curs 2 Curs 1 Curs 2 Curs 1 Curs 2 Curs 
9h 

UPC 

 

CdV 

 

UPC 

 

CdV 

 

CdV 

 
      

10h 

CdV CdV CdV CdV CdV 
  

11h   

UPC 

   

UPC CdV 

12h 

UPC 

 

CdV 

    
 

CdV CdV CdV CdV CdV 
13h 

 

14h      
           

15h 

UPC 

 

CdV 

 

UPC 

 

CdV 

 

UPC 

 
 

CdV CdV CdV CdV CdV 

16h 

 

17h      
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En cas que l'organització de l'activitat comporti la presència simultània al centre 
pels dos grups (durant tallers o altres períodes), s'establirà el decalatge horari 
intern. 
 
 
3.5 Relació amb la comunitat educativa i gestió del centre 
 
L'ESTAE disposa del campus virtual Àgora de l'FUPC per a les seves activitats. 
La disponibilitat del campus ha estat cabdal per a la resolució amb èxit de la 
situació viscuda el segon quadrimestre del curs 19-20 i durant el curs 20-21. 
 
Per altra banda, reunions de professors i del Consell Escolar ja s'anaven 
realitzant en línia. La generalització de l´ús d'aquestes eines, complementades 
amb la possibilitat de videoconferències per activitats lectives síncrones, ha 
estat relativament còmode per a l'ESTAE. En això ha estat determinant, no 
solament la disponibilitat de les eines en si mateixes, sinó un alumnat que 
cursa una formació en l'àmbit tècnic  i un professorat en la seva majoria de 
disciplines tècniques i científiques, habituats a l'ús d'aquestes eines. 
 
L'ESTAE és un centre incomplet i amb un nombre reduït d'alumnes. Això fa que 
les reunions amb alumnes o entre professors no siguin mai nombroses, 
circumstància que juga a favor de la seguretat. 
 
Amb relació a la planificació del pròxim curs 21-22: 
 

 Relació amb l'alumnat: L'activitat és preferentment presencial, però la 
relació del centre amb l'estudiant, la distribució d'apunts, el lliurament de 
treballs, la comunicació de notes, horaris, calendari i informacions del 
centre, etc. es fa sempre a través del campus virtual com a via preferent 
i sovint única. 
 
Les activitats de tutoria es realitzaran preferentment de forma presencial. 
Val a dir, però, que l'experiència acumulada els darrers mesos en els 
quals s'han fet tutories col·lectives (setmanals) i individuals a través de 
videoconferència, ens permet ser optimistes pel que fa a la utilització de 
les TIC en la relació acadèmica amb l'estudiant i en l'acció tutorial.  
 
Les proves d'avaluació seran presencials i només es faran a distància 
com a darrer recurs davant un tancament total del centre. 
 
Es reduirà al màxim possible la utilització de paper i la seva circulació. 

 
 Relació amb el professorat: L'escola s'ha adaptat amb relativa 

naturalitat al treball a distància entre professors. Les reunions amb el 
professorat —en la seva majorina extern o de la UPC— per al seguiment 
de l'activitat acadèmica, s'efectuaran principalment en línia.   
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 Consell Escolar. S'efectuarà a distància de forma predeterminada, 
mitjançant videoconferència i a través de l'activitat "Consell Escolar" del 
campus. 

 
 Gestió ordinària del centre. Prevaldrà l'activitat presencial de l'equip 

directiu. En cas necessari, es passarà a l'activitat en línia. 
 
 
3.6 Organització de tasques del PAS 
 

 No haurien d’assistir al lloc de treball presencial les persones que 
presentin símptomes (febre, dificultat per respirar o tos, o els que 
determinin les autoritats sanitàries), o que hagin estat en contacte estret 
amb persones contagiades (15 minuts a menys de dos metres en un 
temps acumulat de 24 hores, sense mascareta o persones que hi 
convisquin) si no disposen de la pauta completa de vacunació. 

 
 En aquells casos en què estigui justificat el treball presencial i no es 

pugui mantenir la distància de seguretat amb els horaris ordinaris, caldrà 
redistribuir les tasques, els horaris, fer torns presencials o realitzar altres 
mesures organitzatives. 
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4 Utilització dels espais al Centre del Vallés 
 
 
4.1 Organització d'entrades i sortides i circulació interna (CdV) 
 

Horaris decalats entre grups com a principal mesura. L'accés al 
centre es podrà fer a través de l’entrada principal del a Plaça Didó o 
pel carrer Gaudi (entrada bar). 

 

L'ús de la mascareta és sempre  obligatori per a tots els membres de 
la comunitat acadèmica en tots els espais del centre (passadissos, 
vestíbul, zones comunes, etc). 

 
 
Circulacions internes:  
 

 Es crearan circuits interns per evitar aglomeracions d’alumnes en 
escales i passadissos. 

 En tot moment es respectarà la senyalització i les rutes previstes. 
 Per pujar a les aules s'utilitzarà l'escala del costat del bar. 
 Per baixar s'utilitzarà l'escala del costat biblioteca. 

 
Se senyalitzaran convenientment els sentits de circulació. 
 
 
 
4.2 Mesures preventives a l'aula 
 
4.2.1 Grups.   
 
Per al grup de primer curs (24 estudiants comú) s'establirà l'aula 25 com seu 
preferent perquè té les dimensions suficients per garantir, en cas de necessitat, 
els 2,5 m2 i la distància física de seguretat de: 
 

o 1 m entre alumnes del grup de convivència estable 
o 1,5 m entre altres alumnes (si són de diferent grup) i resta de 

membres de la comunitat educativa  
o 2 m entre docent i alumnes  

 
No és possible, però, mantenir permanentment els alumnes del grup en un sol 
espai o aula donat que han d'utilitzar equipaments específics i laboratoris 
diferents segons la unitat formativa.  
 
Per als grups desdoblats per especialitat (segon curs) s'establirà la radicació en 
la corresponent aula laboratori de l'especialitat. Les assignatures comunes de 
segon curs que reuneixen el grup de 24 alumnes s'impartiran a l'aula 31 en dies 
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alterns respecte al grup de primer curs o bé l'aula Maria Plans, (de dimensions 
suficients),en cas de simultaneïtat.  
 
Per facilitar el seguiment de les mesures, s'indicarà l'aforament màxim de cada 
aula o espai a la seva entrada. Es pren com a ocupabilitat estàndard a l'ESTAE 
el cas més desfavorable de 2,5 m2 
 
S'aplicarà l'alternança de la presència en el centre dels alumnes (dies alterns o 
matins/tardes). La rutina general serà aprofitar que fan part de la lectivitat a la 
seu de la UPC per reduir al màxim la presència simultània o consecutiva 
d'alumnes al centre del Vallès de l'IT. 
 
En el cas on no sigui possible aquesta organització i les activitats dels dos 
grups s'hagin d'efectuar en el mateix espai de forma consecutiva, s'aplicaran 
els criteris de desinfecció i ventilació establerts. (Vegeu l'apartat 7.2.3). Totes 
les portes de les aules estaran obertes per tal d’afavorir la ventilació dels 
espais. En el cas d'aules de so, la porta del passadís romandrà oberta durant la 
sessió. El docent haurà de tenir en compte la contaminació acústica generada 
a les altres aules i ajustar la seva activitat per evitar-la.  
 
El professorat serà el responsable de tancar o obrir les portes quan calgui. 
 
 
 
 
4.2.2 Resum de mesures preventives a l'aula:  Distància de seguretat i 

mascaretes. Ventilació. 
 
Distancia de seguretat i mascaretes 
 
Pel que fa a les mascaretes, el seu ús és obligatori.   
 
La condició bàsica a complir és garantir que es podrà mantenir la distància 
física de seguretat en tots els espais llevat del cas particular del grup estable en 
què aquesta mesura no és exigible.  
 
L’ús de mascaretes no substitueix aquesta mesura pel que fa a les persones 
que no pertanyen al GCE. En aquest cas, cal mantenir en tot moment la 
distància de seguretat.      
 
Segons el document Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia (30-08-2021):  
 
 

L’ús de mascareta sigui obligatori també quan s’està amb el grup 
de convivència dins de l’aula. 
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En les seves activitats acadèmiques l'ESTAE no preveu cap cas —ni per 
professors ni per alumnes—, en què sigui necessari treure's la mascareta. 
 
 

ESTAE Mesures prevenció grups i docents (*) 

Mesures Distanciament físic Ús de mascareta 

Col·lectiu Entre 
alumnat 

Entre alumnat i 
professorat 
extern al grup 
estable (**) 

Entre 
alumnat  

Professorat 
(sempre extern al 
grup estable) 

Grup 
estable 

No 
exigible  

1,5 m  Obligatòria  Obligatòria 

Grup no 
estable 

1,5 m 1,5 m  Obligatòria  Obligatòria 
 

 
(*) Segons document " Pla d'actuació per al curs 21-22 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia per Covid 19"  
(**) A l'ESTAE no hi ha professorat pertanyent al grup estable, tot el professorat és extern al 
grup. 
 
Instruccions sobre la utilització de les mascaretes al CdV: 
 

● És obligatori l’ús de mascareta a tot el recinte de l’Institut del Teatre: 
interior i exterior (únicament es pot treure la mascareta per menjar o 
beure). 

● D’acord amb la informació científica coneguda NO es recomana utilitzar 
mascaretes que no estiguin certificades.  

● No es permet l’ús de mascaretes amb vàlvula. 

● Ordenades per capacitat de filtració (i norma de referència que ha 
d'informar l'etiquetatge) les mascaretes recomanades són: 

o 1.- Mascareta FFP2 o FFP3 (UNE EN-149) 

o 2.- Mascareta quirúrgica (UNE EN 14683) 

o 3.- Mascareta higiènica (UNE 0065:2020) 

● L’ajust de la mascareta és tan important com la filtració. Així, per 
exemple, utilitzar una mascareta que no s’ajusti adequadament a la cara 
o que no estigui certificada, suposa una protecció gairebé nul·la. 

● El personal que desenvolupa tasques presencials d'atenció al públic i el 
personal docent, instrumentistes i bibliotecaris, han d’utilitzar mascaretes 
FFP2 
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És obligatori accedir amb mascareta al centre de treball. No es 
recomana utilitzar mascaretes de tela no certificades ni mascaretes 
higièniques. 

 
 
Mesures de ventilació: 
 

● Portes sempre obertes.  

● Finestres sempre obertes (20 cm mínim) 

● Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals 
de 10 minuts. 

● El professorat serà el responsable de tancar o obrir les i les finestres 
portes quan calgui, comptant amb la col·laboració de l’alumnat. 

 
 
4.2.3 Persones vacunades 
 
 

Les persones vacunades han de continuar complint amb totes les 
mesures de prevenció i protecció recollides en aquest Protocol 
(obligació d’ús de mascareta, distància de seguretat, etc.). 
 
Les persones amb pauta completa de vacunació han de continuar 
informant quan siguin considerades contacte estret d’un cas positiu, 
malgrat d’inici no estiguin obligades a fer la quarantena (amb 
excepcions). 

 
 
 
4.3 Vestidors i dutxes 
 
Donat que el CdV disposa només de dos vestidors, es prendran les mesures 
següents 
 

 Disposar la utilització del vestidor de la planta primera per al grup 
estable de primer curs i el de la planta segona per al grup estable de 
segon curs. 
 

 Els membres d’un mateix GCE podran fer ús dels vestidors utilitzant la 
mascareta. En cas que l’utilitzin persones de diferent grup de 
convivència, caldrà respectar la distància de seguretat (aforament 
màxim). Es garantirà la ventilació adequada mantenint encesa l’extracció 
electromecànica en tot moment. 
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 Utilització de les dutxes: Com a regla general es redueix la utilització de 

dutxes a les activitats que així ho requereixin i, amb caràcter general, 
mai per a activitats acadèmiques de menys de dues hores. Amb caràcter 
excepcional, les dutxes podran ser utilitzades només per persones del 
mateix GCE. No és permès de superar l’aforament del local i a les 
dutxes s’ha de garantir en tot moment el manteniment de la distància de 
seguretat. La mascareta només es podrà treure al moment de la dutxa. 
Cal netejar-desinfectar entre grups estables o en cas d’ús per persones 
que no pertanyen al grup estable. 
 

 Decalar els horaris d'utilització. Ventilació i neteja entre usos per grups 
diferents. En moments de màxima ocupació, es planificaran els horaris 
de les activitats acadèmiques (entrades i sortides) de manera que sigui 
possible la utilització de vestidors i es possibiliti, si n'és el cas, la neteja 
entre grups (cas tallers conjunts). No cal neteja entre utilitzacions 
consecutives de subgrups del grup estable (torns). 

 
 En cas de tallers conjunts en què s'utilitzin espais escènics, les 

companyies podran disposar, si s'escau, dels vestidors del Teatre 
Alegria i l'aula de maquillatge. 
 

 Els WC dels vestidors romandran clausurats. 
 

 No es podran deixar pertinences de cap mena fora de les taquilles 
(tovalloles, calçat, roba, etc.) 

 
. 

 
 

4.4 Altres espais i serveis 
 
Espais escènics 
Vegeu l' annex 1. 
 
Aula d’informàtica per a l’alumnat (P2S1, seu de BCN) 
L’aula d’informàtica destinada a l’alumnat restarà tancada fins a nou avís. 
 
Servei de Gimnàs gran (Seu de BCN) 
Restarà tancat fins a nou avís. 
 
Servei de Gimnàs petit (Seu de BCN) 
Vegeu annex 2. 
 
Taller de construcció (Seu de BCN) 
Vegeu annex 3. 
 
Taller de confecció i sastreria (Seu de BCN) 
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Vegeu annex 4. 
 
Servei de vestuari  (Seu de BCN) 
Vegeu annex 5. 
 
Servei d’attrezzo (Seu de BCN) 
Vegeu annex 6. 
 
Servei de Biblioteca 
Vegeu annex 7. 
 
Cafeteria seu de Barcelona 
Vegeu annex 8. 
 
Cafeteria seu de Terrassa 
Vegeu annex 9. 
 
 
4.5 Altres espais al CdV 
 
4.5.1 Altres espais per a docència a l'ESTAE 
 
S'inclouen en aquest apartat els  espais:  

 
 Aules laboratori de maquinària, so i luminotècnia 
 Magatzems de materials (Aula 33, taller, magatzem attrezzo...) 
 Aula informàtica escenotècnica   
 Aula-Taller de construcció (metal·listeria, fusteria, pintura...) 

 
 

Norma general:  
 

 En cas de membres de grup estable, la distància de seguretat 
(1,5 m) no és exigible. 

 Per la resta de casos es tindrà en compte un grau d’ocupació 
màxima de l’espai a l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 
m2 per persona.  

 Serà obligatori rentar‐se les mans, a l’entrada i a la sortida. Com 
alternativa es disposarà de gel hidroalcohòlic situat a l’efecte. 

 Ús d'EPIs:  
o Alumnat: Mascareta obligatòria 
o Professorat: mascareta obligatòria 

 Neteja i desinfecció un cop al dia 
 Les aules es mantindran ventilades amb les finestres i les portes 

obertes, per afavorir la renovació de l’aire.  
 Recomanació bàsica general: la ventilació ha de ser creuada i 

continuada.  
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 El mínim per a aules teòriques: mantenir portes i finestres 
obertes un mínim de 20 cm. Entre 10 i 15 minuts cada hora 
lectiva. Cal que les finestres estiguin obertes el màxim d’hores 
possibles. 

 
 
 

4.5.2 Altres espais compartits 
 

S'inclouen en aquest apartat els  espais:  
 

 Sales de reunions 
 Despatxos 
 Lavabos 
 Dependències annexes a teatres (camerinos i sala de maquillatge) 

 
 

 Lavabos / dutxes 
 

Norma general:  
 

 EPIs; Ús obligatori de mascareta 
 Les portes d’accés als lavabos es mantindran obertes, amb 

falques o retenidors, sempre que es pugui mantenir la intimitat 
de les cabines i els urinaris. 

 Per a un millor control de l’aforament dels lavabos, s’indicarà a 
les portes de les cabines la necessitat de què es deixin obertes 
quan estan buides i només es tanquin quan s’hagin d’ocupar. 

 Si coincideixen persones de grups estables diferents cal 
mantenir la distància interpersonal de seguretat de 1,5 m. 

 Neteja i desinfecció un cop al dia. Extracció forçada d’aire de 
manera continuada. En cas de finestres, permanentment 
obertes. 

 
 

 Sales de reunions. La via preferent per a les reunions és la telemàtica. 
En cas que sigui necessària la reunió presencial es tindran en compte 
les normes: 
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Norma general:  
 

 En cap cas se sobrepassarà l'ocupabilitat (2,5 m2 per persona) 
 EPIs; Ús obligatori de mascareta 
 Neteja i desinfecció un cop al dia.  
 Preferentment s'utilitzaran espais grans o aules. 
 Les sales es mantindran ventilades amb les finestres i les portes 

obertes, per afavorir la renovació de l’aire. La ventilació ha de 
ser continuada.  

 
 

 Despatxos.  
 

Norma general:  
 

 En cap cas se sobrepassarà l'ocupabilitat (2,5 m2 per persona). 
 Cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres. 
 EPIs; Ús obligatori de mascareta si el despatx és compartit, si hi 

ha recepció d'alumnes o persones externes 
 Els despatxos es mantindran ventilats amb les finestres i les 

portes obertes per afavorir la renovació de l’aire. La ventilació ha 
de ser continuada. 

 Portes obertes. 
 La neteja dels estris de treball i l'ordinador és a càrrec del 

treballador. 

 
 

 Dependències annexes a teatres (camerinos i sala de maquillatge) 
 

Norma general:  
 

 Ús restringit a autorització  prèvia del Director del CdV 
 Camerinos: mateixa normativa que els vestidors. 
 Ús obligatori de mascareta. 
 Sala de maquillatge: Només per a l'auto maquillatge. 
 Estris només d'ús individual. 
 Neteja i desinfecció de l'espai utilitzat a càrrec de l'alumne 
 Llevat de ocupació per membres del mateix GCE, en cap cas se 

sobrepassarà l'ocupabilitat (2,5 m2 per persona). 
 Es mantindran ventilats amb les finestres i les portes obertes, 

per afavorir la renovació de l’aire. 
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5 Espais de la UPC 
 
La docència que es realitza a les aules i laboratoris de la UPC es realitzarà 
atenent a les disposicions de la UPC (ESEIAAT) per a la utilització de les seves 
aules i laboratoris segons es recull al document: 
 

 “Pla de contingència de la UPC adaptat al Pla sectorial d’universitats del 
PROCICAT Curs 2021-2022”  (26/07/2021) 

 Mesures específiques COVID-19 Fase de represa. Personal docent i 
investigador (16/07/2020) 

 
Pel que fa als alumnes de l'ESTAE, mantindran la configuració de grup estable 
a les activitats a la UPC. Els professors de la UPC no són part del grup estable. 
Amb relació a l'ús de mascareta s'aplicaran en tot moment les disposicions de 
l'apartat 4.2.2 per a les aules i 4.5.1 per als laboratoris. 
 
Especial atenció mereix l'aula de representació gràfica per a l'assignatura 
comuna de primer curs. El conveni establert entre l'IT i la UPC/FPC, preveu el 
desdoblament de grups en cas necessari. Si el desdoblament no és possible 
per l'increment d'hores d'utilització d'espais que provoca o la disponibilitat del 
professorat, l'ESTAE organitzarà de diferent manera les activitats de la UF, 
introduint la formació en línia i ampliant el període d'activitat autònoma guiada 
de l'estudiant efectuada a distància. 
 
Similar criteri se seguirà amb les altres activitats que utilitzin laboratoris de la 
UPC. El criteri general és ampliar el període de preparació de l'activitat practica 
i realització de la memòria posterior així com modular les activitats de 
l'estudiant al laboratori efectuant premuntatges dels equips per reduir el temps 
necessari de presència al laboratori. Eventualment es pot contemplar el 
desdoblament del grup. 
 
Finalment, en alguns casos, es poden utilitzar simuladors informàtics de les 
pràctiques. Aquesta possibilitat és reduïda degut a la naturalesa de les 
activitats de laboratori i a la disponibilitat del programari corresponent. 
 
 
 

Norma general:  
 

 En cap cas se sobrepassarà l'ocupabilitat (2,5 m2 per persona). 
 

 Els edificis disposen de ventilació natural mitjançant finestres i 
portes. Aquesta ventilació ha de ser creuada i contínua. 
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 Els alumnes col·laboraran en la neteja de l'espai. 
 

 L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment. També en 
espais oberts quan no es pugui garantir la distància 
interpersonal mínima de 1,5 m. 
 

 S’utilitzaran les escales en lloc dels ascensors. 
 

 Professors i alumnes són responsables del manteniment de la 
ventilació dels espais. Portes i finestres obertes per garantir la 
circulació creuada. 
 

 En cap cas se superarà el 75% d’ocupació dels espais. 
 

 Espais comuns (menjador). Els alumnes de l’ESTAE constituïts 
com a grup estable. Cal mantenir la distància de seguretat entre 
les taules. Només poden compartir taula els membres del GCE. 
L’espai es mantindrà ventilat en tot moment. L’ús de la 
mascareta és preceptiu llevat del moment en que s’efectua la 
consumició. 
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6 Ús d'equipament escenotècnic, eines i equips de laboratori 

a les activitats pràctiques. 
 
 
6.1 Al Centre del Vallès  
 
S'establiran instruccions concretes en funció de l'equipament de cada espai i la 
seva tipologia o ús en moment donat (en cas d'espais polivalents) i tenint en 
compte les eines i materials a utilitzar així com el tipus d'activitat. 
 

 Taller de construcció (metal·listeria, fusteria, pintura...) 
 Aules laboratori de maquinària, so i luminotècnia 
 Teatres o espais dotats d'equipament escenotècnics 
 Magatzems de materials (Aula 33, taller, magatzem attrezzo...) 
 Dependències annexes a teatres (camerinos i sala de maquillatge) 
 Aula informàtica escenotècnia    

 
 

 Es prioritzarà l'ús d'equips individuals sempre que sigui possible, 
prestant especial atenció en el cas d'equips d'informàtica.  

 
 

Instruccions de caràcter general per als equips compartits (ús 
consecutiu): 
 

 Rentar-se de mans abans i després de cada activitat. 
 

 Neteja / desinfecció dels equips compartits utilitzats en canviar 
l'alumne. (Es netejaran les parts contínuament manipulables 
com poms, botoneres, teclats etc) 

 
 En l’operació de determinats equips escenotècnics es requereix 

l’ús de guants com a EPIs per a la prevenció de talls o  
abrasions a les mans. Aquests guants no són útils per a la 
prevenció de la Covid. Evitar torcar-se la cara (ulls, boca, nas...) 
quan s’utilitzen. 

 
 El fet de portar guants no eximeix d'una higiene de mans que 

s'ha de realitzar sovint. 
 

 Es proporcionaran els materials necessaris per a la neteja i 
desinfecció. (Polvoritzadors d'alcohol o desinfectant industrial si 
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la superfície o l'equip ho permeten. Alcohol isopropílic en el cas 
d'equips electrònics). S'habilitaran protocols de neteja i zones 
d'equips "nets" i equips "bruts". Es disposaran contenidors per 
als materials utilitzats en la neteja. 

 

 Les mesures preventives s'adaptaran a l'activitat a realitzar i no 
interferiran amb la resta de mesures de PRL ja establertes 
relatives als treballs amb equipament escenotècnic (treballs en 
altura, elevació de càrregues, risc elèctric, higiene al taller de 
construcció, etc.) 

 
 
Les instruccions es comunicaran mitjançant les següents vies no excloents: 
 

 A través del campus virtual 
 Mitjançant rètols i resums d'instruccions a les portes i interior de l'espai 

(escenari, taller, laboratori...) 
 Verbalment pel docent 

 
 
6.2 A l' ESEIAAT (UPC) 
 
Segons protocols específics de la UPC (ESEIAAT) per a laboratoris i aules del 
document: “Pla de contingència de la UPC adaptat al Pla sectorial d’universitats 
del PROCICAT Curs 2021-2022”  de data 26/07/2021. 
 
 

Norma general:  
 

 La utilització d'eines i aparells serà individual. 
 

 Cal mantenir el rentat de mans previ i posterior quan s’hagin de 
compartir materials i equips. 

 
 Es facilitarà al personal que realitza activitat als laboratoris 

polvoritzadors de desinfectant, d’alcohol isopropílic i 
dispensadors de paper d’un sol ús per a la desinfecció dels 
equipaments, eines, màquines portàtils, comandaments 
d’equips, equips de sobretaula i qualsevol equip de treball d’ús 
compartit. 

 
 Es facilitaran dues safates per deixar els objectes a higienitzar 

(zona de material brut) en una, i el material higienitzat (zona de 
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material net) en l’altra. Caldrà revisar el tipus de material a 
netejar i desinfectar, per si el producte de neteja no fos 
compatible, i tenir cura amb aquells objectes que tinguin 
etiquetes per evitar que en la neteja s’esborri el seu contingut o 
es facin malbé. 
 

 Es facilitarà un contenidor amb tapa i pedal per als materials 
utilitzats en la neteja i per llençar els residus susceptibles d’estar 
contaminats. 
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7 Pla de neteja, ventilació i desinfecció 
 
 
7.1 Mesures generals 
 

 Les aules es mantindran ventilades amb les finestres i les portes 
obertes, per afavorir la renovació de l’aire. 
 

 A l’hivern, finestres tancades fins a l’arribada dels alumnes, com a mínim 
des d’una hora abans. Ventilar des del moment de l’arribada de 
l’alumnat. Al final de la jornada obrir totes les finestres i portes 30 minuts. 
 

 La ventilació ha de ser creuada i contínua. Cal que les finestres estiguin 
obertes el màxim d’hores possibles. 
 

 Durant els descansos i quan l’aula estigui buida cal fer ventilacions totals 
de 10 minuts. 
 

 Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones 
comunes (passadissos i vestíbuls) a l’exterior. 
 

 En cas de ventilació mecànica individual, els aparells han d’estar 
orientats al sostre a baixa velocitat (cal igualment ventilació natural). 
 

 En el cas d’un us temporal d’algun espai de manera compartida entre 
diferents grups cal preveure que en cada canvi de grup cal ventilar 
l’espai abans de la seva ocupació per un altre grup.  
 

 Segons l’Annex II Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció dels 
centres educatius del Pla d’actuació per al curs 20/21 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia per Covid 19 del Departament 
d’Educació s’han de prendre una sèrie de mesures entre les quals es 
destaquen: 

 
o Utilitzar només els desinfectants apropiats i amb mesura d'entre 

els inclosos en el llistat de viricides autoritzats pel Ministeri de 
Sanitat2. També s’autoritza l’ús de lleixiu (concentració d’hipoclorit 
sòdic al 0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts).  
L’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar 
intoxicacions. 

 
o Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les 

etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades. 
 

 
2 Es  pot consultar al web  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/L
istado_virucidas.pdf 
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o Cal disposar de la formació i capacitació necessària per a fer ús 
de productes viricides. 
 

o La ventilació és tan important com la neteja en especial on hi ha 
presencia continuada de persones. 

 
 
7.2 Planificació de la neteja i ventilació 
 

 

7.2.1 Neteja 
 
El document Pla d'actuació per al curs 21-22 per a centres educatius en el marc 
de la pandèmia per Covid 19 (Departament d’Educació 30-08-2021) determina 
que NO serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per 
al curs 2020-2021 
 
Les instruccions de neteja i desinfecció d’espais per a l curs 21-22 són: 
 

 Periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en 
aquelles superfícies de contacte habitual. 

 No és necessària la desinfecció d’espais dins l’horari lectiu tot i que es 
valora la importància  d’incloure-la dins l’aprenentatge pedagògic d’ordre 
i neteja d’espais. 

 Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa 
sempre que compleixin condicions d’higiene 

 
 
 

7.2.2 Mesures de ventilació 
 

 La ventilació és tan important com la neteja en especial on hi ha 
presencia continuada de persones. 

 
La recomanació del Govern d’Espanya és, entre d’altres, que les màquines de 
clima (unitats de tractament d’aire UTA) facin una aportació d’aire exterior i una 
extracció constant i sempre que sigui possible tenir ventilació natural. 
 
Això farà que el sistema de climatització tingui una despesa energètica molt 
superior a l'habitual. Tenir les finestres obertes farà difícil tenir un confort de 
temperatura adient. 
 
El document Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el 
marc de la covid-19 (11-01-2021) recomana: 
 

 Les aules es mantindran ventilades amb les finestres i les portes 
obertes, per afavorir la renovació de l’aire.  
 



 

 

ESTAE Pla d’organització bàsic (V3)  Curs 21-22  37/61 

 La ventilació ha de ser continuada. El mínim per a aules teòriques: 
mantenir portes i finestres obertes un mínim de 20 cm. Entre 10 i 15 
minuts cada hora lectiva.  
 

 El repartiment de l’obertura entre totes les finestres de l’aula 
aconsegueix una millor ventilació. És més eficaç obrir de manera parcial 
diverses finestres que obrir al màxim una sola finestra, encara que la 
superfície oberta total sigui la mateixa 
 

 Es farà ventilació de les aules / espais entre grups  
 

 No es podran utilitzar les aules en què no es pugui assegurar la 
renovació d’aire (tampoc es podran utilitzar els llocs de treball). 

 
 Per tal de cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic cal 

escalfar les aules amb les finestres tancades abans de l’arribada 
d’alumnes, com a mínim una hora. Al final de la jornada cal obrir totes 
les finestres i les portes de les aules com a mínim 30 minuts. 
 

 En cas de ventilació mecànica individual, els aparells han d’estar 
orientats al sostre a baixa velocitat (cal igualment ventilació natural).  
 

 Lavabos: extracció forçada d’aire de manera continuada. En cas de 
finestres, permanentment obertes.  
 

 Menjadors: Ventilació màxima amb totes les portes i finestres obertes 
de manera continuada 
 

 Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones 
comunes (passadissos i vestíbuls) a l’exterior. 
 
 
 

7.2.3 Altres consideracions a l'ESTAE: 
 
 

Desinfecció d'equips i materials 
 

 Caldrà que cada alumne porti, a part del seu propi material d'estudi i  les 
eines d'ús individual per a tallers i laboratoris. 
 

 Es procedirà a la desinfecció dels equips d’ús compartit entre usos. (Es 
netejaran les parts contínuament manipulables com poms, botoneres, 
teclats etc) 
 

 Sempre que es pugui, els materials seran d’ús personal. Si no ho poden 
ser, es desinfectarà abans i després de cada ús si els alumnes 
pertanyen a GCE diferents. 
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 S'informarà els estudiants que el fet de portar guants no eximeix d'una 
higiene de mans la qual s'ha de realitzar sovint. 
 

 A les aules hi haurà materials disponibles per a la desinfecció de 
superfícies en qualsevol moment. 
 
 
 

Desinfecció i ventilació d'espais 
 

 Bar / restaurant (obert al públic en general i sotmès a les normes de 
caràcter general per a l’hosteleria: distància de seguretat, aforament, 
etc.). Aeració prèvia i posterior a l'ús dels grups (pausa mati i dinar). 
Ventilació màxima amb totes les portes i finestres obertes de manera 
continuada. (Per a més detall, vegeu l’Annex 9 Cafetería seu de 
Terrassa) 
 

 Desinfecció de taules i superfícies abans i després de cada ús pel grup. 
 

 Espais habilitats com a menjador: Ventilació prèvia i posterior a l'ús. 
Desinfecció de taules i superfícies abans i després de cada ús pel grup. 
 

 Ventilació màxima amb totes les portes i finestres obertes de manera 
continuada. 

 

 S'establiran de forma detallada les instruccions per a cada 
espai atenent a la seva configuració física, possibilitats de 
ventilació i tipus d'activitat acadèmica que s'hi realitzi. 
 

 No es podran utilitzar les aules en què no es pugui assegurar la 
renovació d’aire (tampoc es podran utilitzar els llocs de treball). 

 
 
7.3 Participació de l'estudiantat 
 

 S'implicarà a l'estudiant en les activitats d'aplicació de les 
mesures preventives de caràcter col·lectiu (competència clau del 
cicle formatiu en relació a la UF de PRL). L'activitat serà 
supervisada pel docent que també hi participarà. 

 
En la mesura del possible, i per facilitar el desenvolupament de les activitats, tal 
com indiquen els documents del Departament, es podrà implicar a l'estudiant 
en les tasques de manteniment de la seguretat. En el cas de les formacions 
tècniques de l'ESTAE, on l'aplicació de la prevenció de riscos laborals i la 
conscienciació de l'alumnat respecte a la responsabilitat sobre la seguretat 
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pròpia, dels companys i del públic que assisteix a l'espectacle forma part d'una 
de les competències clau, aquesta participació en les activitats es veu com un 
instrument formatiu i conformador de la competència personal i transversal 
respecte de la seguretat en el treball.  
 
En tot cas, l'activitat és pilotada pel PAS del Centre del Vallès. Les activitats de 
l'estudiantat tindran el caràcter de reforç amb la finalitat de resoldre 
simultaneïtats i seran determinades per l'equip docent d'entre les següents: 
 
 

Participació de l'alumnat ESTAE en el pla de neteja i desinfecció (*) 

Espais / equips Activitats que pot realitzar 

Equips escenotècnics  Neteja i desinfecció 

Espais i superfícies de 
escenaris, laboratoris i 
tallers 

Rutina de ventilació entre sessions 
Neteja i desinfecció de superfícies (taules, 
cadires) entre sessions 
Neteja de l'espai (Recollida taller de construcció 
i escenari durant muntatges i funcions) 

Laboratori d'informàtica 
d'escenotècnia 

Neteja i desinfecció d'equipaments (perifèrics, 
teclats, etc.) 
Rutina de ventilació entre sessions 
Neteja i desinfecció de superfícies (taules, 
cadires) entre sessions 

Aules teòriques Rutina de ventilació entre sessions 
Neteja i desinfecció de superfícies (taules, 
cadires) entre sessions 

 
(*) Pla d'actuació per al curs 20-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per 
Covid 19" (PROCICAT 3_07_2020) p 19  Implicació de l'alumnat. 
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8 Gestió interna del pla a l'ESTAE 
 
El responsable de la coordinació i la gestió de la Covid-19 a l'ESTAE és el 
Director de l'escola. La seva tasca es desenvoluparà en el marc de les 
disposicions generals de l'IT, en coordinació amb tota la comunitat acadèmica i 
la resta de responsables de l'IT. 
 
Es designarà  una persona referent a l'ESTAE per al seguiment dels aspectes 
relacionats amb la COVID 19. 
 
 
8.1 Informació als membres de la comunitat acadèmica 
 
Cada setmana el grup de Gestió Acadèmica Covid19 format per la Direcció 
General, la Gerència, la Coordinació Acadèmica, els Serveis Generals i les 
Direccions de les escoles es reuniran i informaran el professorat i alumnat cada 
vegada que hi hagi actualitzacions dels protocols. 
 
L'ESTAE col·laborarà amb el tècnic de PRL i el Departament de RH de l'IT en 
les tasques d'informació/formació a tots els membres de la comunitat educativa 
sobre les disposicions de prevenció.  
 
S'establiran documents resum per als alumnes i per als docents. L’ESTAE ha 
obert un “espai COVID” al seu campus virtual on alumnes i professors troben 
els documents informatius específics (fitxes per activitats), el present pla i les 
informacions del grup de Gestió Acadèmica Covid19 entre d’altre documents 
d’interès. 
 
Es faran sessions informatives especifiques: 
 

 Per als alumnes, (programades dins l'horari  lectiu):  
o Al moment de la incorporació al nou curs 
o Per cada activitat que ho requereixi (tallers, pràctiques...) 

 
 Per als docents  

o Al moment de la incorporació a l'activitat docent 
o Per cada activitat que ho requereixi (tallers, pràctiques...) 

 
La informació als docents i a l’alumnat inclourà la informació específica per a 
les seves activitats a l'aula i la corresponent a les actuacions a fer en cas de 
detecció d'un possible cas de Covid-19. 
 
En concloure la UF es farà, junt amb el balanç habitual, un balanç de l'aplicació 
de les mesures en l'àmbit estricte de la PRL i també de l'impacte en l'activitat 
acadèmica. 
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8.2 Compliment de la normativa de prevenció i promoció de la salut. 
Responsabilitats. 

 
Tots els membres de la comunitat acadèmica estan obligats al compliment 
estricte de les disposicions de prevenció promoció de la salut d'aquest 
document i altres que l'IT pugui implementar i comunicar pels canals habituals. 
 
 
8.2.1 Incompliment per l'alumnat.  
 
Les Normes d'Organització i Funcionament de l'ESTAE (NOF) especifiquen en 
el seu Article 52. Tipus de conductes irregulars de l'alumnat:  
 

 (Apartat 1, c), Seran conductes i actes de l’alumnat que perjudiquen 
greument la convivència (faltes), "els actes (...) que puguin ésser 
perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes". 

 (Apartat 2, a) Seran irregularitats "L'incompliment de les consignes de 
seguretat i l'ús d'EPIs" 

 

L'aplicació de mesures correctores i sancionadores, si n'és el cas, es farà 
seguint les disposicions de les mateixes NOF. 
 
 
8.2.2  Incompliment per part del professorat.  
 
El professor és responsable de complir i fer complir les disposicions de 
seguretat a l'aula, no solament les relatives a la Covid 19, sinó totes les 
relatives a les activitats docents ordinàries i les pràctiques d'escenotècnia.  A 
banda de les responsabilitats en què com a treballador docent de l'IT pugui 
incórrer, l'escola farà especial atenció al compliment de les seves obligacions 
en l'àmbit pedagògic i l'assoliment de l'alumnat de la competència transversal 
relativa a la PRL. Els incompliments es comunicaran al servei de RH i 
s'aplicaran les mesures que corresponguin. 
 
 
8.2.3 Incompliment per part del PAS. 
 
La detecció d'incompliments per part del PAS serà comunicat al servei de RH 
de l'IT i s'aplicaran les mesures que corresponguin. 
 
 
8.2.4 Conferenciants, col·laboradors docents, convidats. 
 
És responsabilitat dels coordinadors d'especialitat el seguiment i la verificació 
que aquelles activitats dutes a terme per altres professionals col·laboradors en 
intervencions curtes al centre o en visites a les empreses, es duguin a terme 
amb el compliment de les mesures establertes. 
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9 Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID 
 
El pla d’actuació estarà alineat amb la normativa marcada pel PROCICAT, el 
protocol intern de l’Institut del Teatre i les disposicions del document Gestió de 
Casos COVID-19 als Centres Educatius Departament Educació (03-09-2021) 
Cal tenir en compte que tots els alumnes de l'ESTAE són majors d'edat. 
 
El centre disposarà d'un registre dels membres que componen els grups 
estables per tal de facilitar-ne la traçabilitat. 
 
 
9.1 Detecció durant les activitats al centre (alumnat) 
 
En cas que una persona presenti simptomatologia compatible amb la 
COVID-19 al centre, les actuacions per part del professorat seran les següents: 
 

AVISAR:  
 

 El/la professor/a avisarà a la coordinació d'especialitat de guàrdia 
present al centre (o altre membre de l'equip directiu si no hi és). 

 
 

AÏLLAR:  
 

 Portar a la persona afectada a un espai separat d'ús individual 
(Despatx nº 20 al CdV), ben ventilat establert a tal efecte, mentre 
es verifica la situació i s'acorda: 
 

 Enviar-lo a casa 
 Avisar als serveis mèdics (061) en cas de manifestacions 

preocupants. 
  

La persona afectada ha de dur mascareta (FFP2) . 
Qui acompanyi a la persona amb simptomatologia haurà de dur 
mascareta (FFP2) i pantalla facial i guants si requereix contacte. 
A l'espai hi haurà, a disposició del professorat gel hidroalcohòlic, 
paper absorbent, i els EPIs següents: mascaretes (FFP2), 
pantalles facials i guants. 
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COMUNICAR:  
 

 La direcció de l'escola comunicarà la incidència  
 A la persona de referència de l'ESTAE 
 Al tècnic de prevenció de l'Institut de Teatre i al 

responsable RH. 

 
 

ACTUAR:   
 

 Indicar a la persona que es traslladi al domicili i, des d’allí, 
contacti telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de 
referència. 
 

 Donar a la persona afectada el contacte de l'escola al qual el 
Servei de Salut ha d'adreçar-se per a l'establiment de la 
traçabilitat. (Persona de referència i o direcció de l'escola). 

 
 A partir de les indicacions donades pel Servei de Salut, es 

prendran les mesures corresponents fent les accions i/o 
aïllaments que siguin procedents. 

 
 
9.2 Aparició de símptomes fora de l'horari acadèmic (estudiantat) 
 
El centre establirà una persona de referència perquè puguin comunicar les 
incidències o l'aparició de simptomatologia fora de l'horari acadèmic i permeti 
l'actuació ràpida. La informació de contacte es comunicarà als estudiants al 
campus virtual de l’ESTAE, als taulers d’anuncis i a les fitxes Covid lliurades. 
 
En cas que la simptomatologia es presenti fora de l'horari acadèmic o en dies 
no lectius, o hi hagi un cas sospitós entre els seus convivents, cal seguir les 
següents instruccions: 
 

 L'alumne/a informarà immediatament al centre (a la persona de 
contacte establerta). 
 

 No assistirà a classes. 
 

 L'alumne es posarà en contacte amb el seu centre d’atenció 
primària de referència i seguirà les instruccions de l'autoritat 
sanitària de referència. 
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9.3 Actuacions del centre respecte al GCE 
 
 
Quan es confirmi un cas positiu d’un alumne pertanyent al GCE: 
 
 

 S’informarà a la resta del grup del cas positiu confirmat. 
 S’ha de fer l’estudi de contactes a tot el GCE, independentment 

de l’estat vacunal dels membres que el formen: 
o Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han 

passat la covid-19 en els darrers 6 mesos: s’han de fer un 
TAR en una de les farmàcies autoritzades a aquest efecte, 
el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui 
possible.  

o Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de 
vacunació: l’estudi s’ha de fer entre el 4t i el 6è dia des que 
es va diagnosticar el cas i, preferiblement, mitjançant PCR 
(en els indrets on el circuit de la PCR sigui complicat a 
causa de la llunyania del laboratori de referència, l’estudi 
es pot fer amb TAR).  

 
 Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació, i també 

els que hagin tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en 
els 180 dies previs a l’últim contacte amb el cas, no han de fer 
quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que n’han de fer.  

 
 Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del 

seu estat vacunal, passa a ser considerat cas, s’inicia l’estudi 
dels seus contactes estrets (que s’han de fer TAR a farmàcies 
per als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt 
centralitzat per als contactes estrets no vacunats) i ha de fer 
aïllament. Si un contacte estret amb pauta de vacunació 
completa i/o que ha passat la covid-19 en els darrers 6 mesos no 
s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la 
quarantena. 
 

 Els alumnes amb pauta de vacunació completa o que hagin 
passat la Covid en els darrers sis mesos, amb resultat negatiu a 
la prova i sense simptomatologia, NO han de fer quarantena 
(però han d’incrementar les mesures de seguretat: ús rigorós de 
la mascareta, espais ventilats, etc.). 
 

 La resta d’alumnes han de fer quarantena. 
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9.4 Retorn al centre de l'alumnat  
 
Tenint en compte els resultats de les PCR: 
 
 

PCR NEGATIVA 
 
 En el cas que la PCR de l'alumne/a hagi estat: 

 
 negativa o  
 no hagi estat necessari realitzar-la, 

  
es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia. 

 

PCR POSITIVA 
 
 En el cas que la PCR de l'alumne/a hagi estat: 
 

 positiva confirmant la COVID-19 i 
 no ha requerit ingrés hospitalari i 
 ha estat ates a l'atenció primària i  
 s’ha indicat aïllament domiciliari, 
 
l'aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels 
símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des 
de la resolució dels símptomes.  

 
 
No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar 
al centre. 
 

 

9.5 Casos entre personal docent i PAS 
 

En el cas que la persona afectada sigui un membre del professorat o PAS, 
s'actuarà segons el protocol de l'IT. 
 

Recordem que en el cas de l'ESTAE, no hi ha docents integrats a 
cap grup estable. Per tant, només el compliment estricte de les 
mesures de seguretat  garanteix  que no es produeixen contactes 
estret entre alumnat, professorat o PAS. 
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10 Resposta d'adaptació de l'ESTAE a les incidències 
 
 
En l'àmbit pedagògic, l'equip directiu establirà les modificacions de calendari i 
activitats que es considerin oportunes, a partir de les línies generals que 
s'especifiquen als apartats següents. 
 
 
10.1 Baixes o confinament de personal docent de caràcter individual 
 
S'estudiarà el cas concret. Es procurarà no suspendre o alterar l'activitat docent 
ordinària.  
 
Si el professor és baixa per ILT, s'actuarà de la forma habitual i es procedirà a 
la seva substitució. Per tal de no aturar l'activitat fins a la reincorporació del 
titular o la incorporació del substitut: 
 

 Les classes poden ser assumides per un altre docent 
 Si és viable, es pot alterar el calendari acadèmic, avançant  classes i 

postergant-ne unes altres per tal de no interrompre l'activitat 
acadèmica. 

 
Si el professor està en quarantena, hem de recordar que haurà de seguir fent 
les classes, ara en format en línia. A tal efecte, l'escola establirà a l'inici de 
cada UF les opcions, metodologies i equipaments apropiats. També es poden 
contemplar les opcions de substitució per un altre docent o la modificació del 
calendari de la UF. 
 
 
10.2 Confinament parcial o tancament de l'escola 
 
Predefinir completament la resposta no és del tot possible donades les 
variables que hi intervenen que poden afectar un grup, diversos grups, una seu 
(tant CdV com UPC com altres seus de l'IT...), un tipus d'activitat i altres no o 
fins i tot àrees geogràfiques diferents (per exemple el Vallès o el Barcelonès). 
 
S'estableixen un seguit de possibles accions qui eines que serviran per, arribat 
el moment, modular la resposta segons les variables del cas, mantenint sempre 
per damunt de tot el respecte per la seguretat i salut de tots els membres de la 
comunitat educativa i l'assoliment dels objectius d'aprenentatge dels estudiants.  
 
 

 Anàlisi prèvia de les UF i MP i establiment de les activitats a 
distància i presencials: Els estudis de l'ESTAE no es trobaven 
preparats per a la docència en línia. Els professors estan realitzant un 
treball d'adaptació i determinació de quines activitats poden passar a ser 
fetes a distància i quines han de mantenir-se presencials, per disposar 
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del mapa complet de totes les UF. Simultàniament s'estan preparant les 
activitats a fer en línia en cas de confinament. 
 

 Modificació dels horaris i calendari. En cas de confinament parcial o 
tancament, l'opció prioritària és postergar en el temps la realització de 
les activitats pràctiques tot anticipant-ne altres que es puguin realitzar en 
línia.  Si finalment no quedés calendari disponible, les activitats 
pràctiques seran substituïdes per activitats descriptives del 
desenvolupament de l'activitat professional i projectes sobre 
procediments de treball, tal com ha establert el Departament d'Educació 
per aquest tipus d'activitats en els centres de formació professional. 

 
 Divisió dels grups d'assignatures comunes i alternança en la 

presencialitat. En cas de modificació a la baixa de les ràtios i nombre 
d'alumnes que puguin estar simultàniament a l'escola, l'ESTAE disposa 
dels medis per poder dividir els grups i alternar la presencia segons el 
dia al centre (una part del grup fa classe presencial i una part síncrona 
en línia). 

 
 Matèries que poden admetre 80% d'activitat en línia. S'han identificat 

les matèries que permeten un alt percentatge d'impartició en línia, sigui 
en modalitat síncrona o asíncrona. En cas necessari, la programació del 
centre passarà a fer aquestes activitats en línia per esponjar l'horari de 
presència de l'estudiantat al centre. 
 

 Suspensió de les activitats de pràctica escènica en les que participin 
col·lectius d'altres centres o es realitzin en instal·lacions alienes a l'IT i la 
UPC. S'estudiarà el canvi de calendari. 

 
 En cas que tanqui l'IT i no la UPC: Tractant-se de centres docents 

diferents es pot donar el cas que no estiguin tancats o en situació de 
confinament parcial tots dos simultàniament.  
 
En cas que tanqui l'IT i no la UPC, se seguiran amb normalitat les 
classes previstes a la UPC. Les UF a càrrec de l'IT passaran al mode 
d'impartició a distància.  
 
No es contempla l'opció d'avançar en la lectivitat presencial de la UPC 
aprofitant el tancament de l'IT donat que l'estructura i la interrelació entre 
espais disponibles, calendari i horaris dels docents de la UPC i l'IT ho 
impossibiliten. La concreció del calendari i activitats del període 
dependrà del moment en què es produeixi el tancament o la restricció. 
 

 En cas que tanqui la UPC i no l'IT: Per a les UF a càrrec de la UPC es 
passarà al mode impartició a distància per a les activitats teòriques 
intentant no alterar la temporització de les UF. Com en el cas anterior, la 
complexitat dels horaris de la UPC i la dependència que en té l'ESTAE, 
en fan inviable la seva modificació. Si el docent està disponible i hi ha 



 

 

ESTAE Pla d’organització bàsic (V3)  Curs 21-22  48/61 

espais al CdV, es pot fer alguna de les matèries o classes de repàs a la 
seu del CdV. 
 
Pel que fa a les activitats pràctiques de laboratori, i com a alternativa a la 
seva suspensió, s'intentarà reprogramar-les més endavant en el 
calendari. També és factible avançar en matèries pròpies de l'IT per 
alliberar calendari futur que permeti recuperar les sessions pràctiques a 
la UPC. La concreció del calendari i activitats dependrà del moment en 
què es produeixi el tancament o la restricció. 

 
 Planificació d'activitats alternatives a l'FCT: en cas que el centre 

estigui obert però l'activitat de les empreses del sector es trobi 
bloquejada, el centre desenvoluparà activitats substitutòries de caràcter 
pràctic que permetin la finalització del període de pràctiques en les dates 
del curs. 

 
 Control pedagògic de la represa de l'activitat. Amb l'objectiu de 

garantir l'assoliment dels objectius d'aprenentatge, abans no es 
produeixi el retorn a l'activitat presencial normal després d'un període de 
confinament, l'equip de coordinadors d'especialitat i el cap d'estudis 
elaboraran un informe sobre l'impacte en l'activitat docent i sobre els 
ajustaments a fer en el període posterior a la reincorporació. 
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11 Annexos 
 
 
11.1 Annex 1: Espais Escènics 
 

 El calendari d'ocupació d'espais escènics de la seu de Barcelona (Ovidi, 
Estudi, Scanner, Plató i aula S4.S4) i del Centre del Vallès de Terrassa 
(Teatre Alegria i Sala Maria Plans) es mantindrà al servidor informàtic, 
amb accés a tots els implicats.  
 

 L’aforament no excedirà del 50% a Ovidi, Estudi, Scanner, Plató, S4.4, 
Sala Maria Plans i Teatre Alegria. S'anul·len els seients necessaris per 
tal de mantenir les distàncies recomanades. Només es mantindran les 
butaques al Teatre Ovidi, al Teatre Alegria i a la Sala Maria Plans, a la 
resta d’espais, el públic s’ubicarà directament a la grada.  
 

 Tot el públic ha d’anar amb mascareta a l’entrada, sortida i també durant 
l’espectacle. 
 

 Dins l’espai escènic, i marcat amb una línia negra o per la pròpia boca 
d’escenari (Teatre Ovidi Montllor), només els/les intèrprets podran anar 
sense mascareta i només als assajos i funcions. 
 

 A les aules de la S4, S2.S9 i P4S5 quan siguin utilitzades com a espais 
de representació, necessitaran una autorització especial i unes 
condicions de seguretat pròpies.  
 

 El Responsable d'Espais Escènics de cada seu confirmarà a les escoles, 
a la Coordinació Acadèmica i a la Direcció General l’aforament  que 
considera adequat segons l’espai de representació i el tipus de 
muntatge, mantenint la distància mínima de 2m entre públic i artistes.  
 

 Les grades de tots els Espais Escènics es mantindran en la posició 
actual. No es faran moviment de grades. 
 

 S'establirà un control de fluxos a l'entrada i sortida per evitar 
aglomeracions. Al Teatre Ovidi, al Teatre Estudi i al Teatre Alegria, 
s’informarà per megafonia el procediment d’accés i sortida i a la resta 
d'espais ho farà el Regidor/a o Porter/a. 
 

 L’aforament màxim habilitat per al públic a cada espai escènic, es 
dividirà a parts iguals, quedant el 50% de l'aforament disponible per als 
membres de la comunitat educativa de l'escola i l'altre  50%  per 
convidats externs (familiars, amics i coneguts). 
 

 Per a assistir a les representacions, cal tenir una reserva confirmada. La 
sol·licitud de reserva s’haurà de fer mitjançant el mail i mai directament a 
taquilla. 
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 La taquilla estarà oberta dues hores abans que comenci l’espectacle per 
tal de donar opció a una recollida esglaonada. El límit per recollir 
l’entrada és de 15 minuts abans que comenci l’espectacle, hora en què 
s’obrirà la porta de l’espai escènic per a l’entrada de públic. Al Centre del 
Vallès l’obertura de la taquilla es farà una hora abans. 
 

 A tots els espais escènics hi haurà un circuit d’entrada i sortida 
adequadament senyalitzat. Als espais escènics que tinguin només una 
porta d’accés, l’entrada i la sortida es faran per la mateixa porta d’accés, 
seguint les indicacions dels responsables d’Espais Escènics en l’ordre 
d’ompliment i buidatge de les fileres i localitats. 
 

 Si un mateix dia hi hagués dues presentacions en un mateix espai amb 
públic diferent, entre la sortida de la 1ª funció i l'entrada de la 2ª hi haurà  
mínim 30 minuts per a la ventilació i renovació d’aire. Igualment es 
procediria amb les jornades de treball dels tècnics (muntatges), en les 
que s’hi haurà de fer també una pausa de 10/15 minuts cada hora 
(excepte a assaigs generals i funcions). 

 
 
 
11.2 Annex 2: Servei de Gimnàs (petit) Seu de Barcelona. 
 
El gimnàs petit de l’Institut del Teatre és un espai del servei de l’Àmbit de Salut 
on: 
 

 El/la fisioterapeuta responsable del “Servei d’atenció al gimnàs” atén, a 
través de cita prèvia i sessions acordades, als alumnes que requereixen 
un treball de reforç i/o de rehabilitació. 
 

 El/la fisioterapeuta atén les urgències. 
 

 L’alumnat pot realitzar els tractaments autònoms que se li hagin prescrit. 
 

 L’alumnat hi pot accedir lliurement per fer el seu treball personal 
supervisat pel/per la responsable del servei. 

 

 

Per tal de que l’ús de l’espai i del servei sigui el més segur possible, enfront 
dels riscs relacionats al COVID19, s’estableixen les següents mesures de 
prevenció. 
 

 

Instruccions d’accés. 
 

 L’accés al “Servei d’Atenció al Gimnàs” sempre es realitzarà amb cita 
prèvia. 
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 L’alumnat a qui se li pauti un determinat nombre de sessions haurà de 
venir respectant les dates programades per a la seva realització.  
 

 En cap cas podrà venir en un altre horari o romandre en el servei més 
enllà de l’horari estipulat.  
 

 La duració de les sessions serà de mitja hora, excepte si el/la 
responsable del gimnàs considera que, en algun cas, es requereix fer un 
ús més perllongat del servei. Davant d’aquesta situació, l’aforament 
quedarà disminuït proporcionalment. 
 

 Les consultes d’urgències tindran prioritat enfront de qualsevol activitat, 
podent influir en el nombre de sessions de reforç programades que es 
pugui realitzar. 
 

 L’atenció a les consultes no urgents quedarà supeditada a la valoració 
del/de la responsable del servei en funció de l’aforament de l’espai en el 
moment de la consulta. 
 

 Es suspèn el lliure accés de l’alumnat per fer el seu treball personal fins 
a nou avís. 
 

 L’accés al treball personal quedarà supeditat al criteri del/de la 
responsable del servei un cop constatat si el nivell d’ocupació de l’espai 
ho permet.  
 

 L’aforament del gimnàs estarà limitat, fins a nou avís, a vuit alumnes 
realitzant treball de reforç/rehabilitació i a sis alumnes seguint tractament 
autònom en un espai determinat i sense realitzar desplaçaments dins el 
gimnàs. 

 

 

Franges del servei, horari i alumnat que hi té accés: 
 

Servei dels matins 
 

● Horari: dimarts, dimecres i dijous de 10 a 12h  
 

● Alumnat que hi pot accedir : alumnat de les escoles superiors del CSD i 
de l’ESAD 

 

Servei dels migdies 
 

● Horari: de dilluns a divendres de 13 a 15h  
 

● Alumnat que hi pot accedir : alumnat del CPD 
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Servei de les tardes 
 

● Horari: de dilluns a dijous de 15:30 a 18h 
 

● Alumnat que hi pot accedir : alumnat de les escoles superiors (CSD i 
ESAD) i membres de l’IT Dansa.  
 

● Pel que fa a l’alumnat del CPD, només hi tindrà accés l’alumnat amb 
repòs absolut, amb pauta de tractament i aquell alumnat que l’equip de 
l’àmbit de salut ho determini. 

 

 

Mesures de prevenció dels professionals responsables del servei 
d’Atenció al Gimnàs: 
 

● Els/les professionals responsables del “Servei d’Atenció al Gimnàs” 
seguiran les mateixes mesures de prevenció que la resta de professorat 
de l’Institut del Teatre. 
 

● Els/les professionals que es facin càrrec de les consultes diagnòstiques 
i/o de tractament seguiran els consells i mesures de prevenció establerts 
pel Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. 

 

 

El servei d’atenció al gimnàs tindrà a la disposició dels usuaris: 
 

● Solució hidroalcohòlica a l’entrada del gimnàs, a l’extrem oposat 
d’aquest i al despatx de control. 
 

● Producte desinfectant i paper d’un sol ús per a la neteja dels aparells un 
cop utilitzats. 
 

● Paper clínic per a lliteres, per a posar damunt dels aparells quan calgui. 
 

 

Normés d’ús i prevenció: 
 

● El terra i el mobiliari serà netejat pel servei de neteja de l’Institut del 
Teatre després de cadascuna de les tres franges horàries del dia. 
 

● L’alumnat haurà de portar mascareta dins l’espai del gimnàs. 
 

● Haurà de netejar-se les mans i els peus amb solució hidroalcohòlica tan 
bon punt entri a l’espai. 
 

● Haurà de posar-se mitjons nets. 
 

● La roba que porti haurà d’estar seca. En el cas que s’hagi fet una classe 
prèvia, si hi ha suor, s’haurà de canviar de roba. 
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● Haurà de portar la seva pròpia tovallola per utilitzar-la com a separació 
higiènica entre el cos i la llitera s’haurà d’utilitzar paper clínic d’un sol ús. 
En el cas dels aparells, caldrà portar una tovallola neta personal i posar-
hi esprai desinfectant abans del seu ús. La tovallola s’ha de canviar a 
cada sessió. 
 

● Després de fer ús d’un determinat aparell, o material, haurà de netejar la 
superfície utilitzada amb el producte proporcionat pel/per la responsable 
del Gimnàs i sota la seva supervisió. Aquest procediment es considera 
part de la cultura i l’aprenentatge de la higiene personal i dels estris de 
treball. 
 

 
 
11.3 Annex 3: Taller de Construcció (Seu de Barcelona) 
 
Per tal de garantir la seguretat i la salut de l’usuari i de les persones 
responsables del servei s’ha establert un nou protocol: 
 

 El control d’entrades i sortides el portarà el responsable del taller. 
 

 No podrà entrar ningú sense l’autorització del responsable del taller. 
 

 L’aforament màxim serà de 16 usuaris (espai mínim de 4 m2 per usuari). 
 

 És obligatori l’ús de mascareta i la utilització de gel hidroalcohòlic a 
l’entrada i sortida del Taller. 
 

 Cada alumne ha de portar els seus EPIS, guants de treball i ulleres de 
protecció. 
 

 S’haurà de treballar mantenint la distància de protecció entre persones. 
 

 Es reduirà al mínim l'ús d'elements comuns, com retoladors, llapis, 
bolígraf, guix, cinta mètrica (cada usuari  ha de portar els seus elements 
quotidians de treball). 
 

 És obligatòria la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans i després 
de manipular materials compartits. 
 

 Cada usuari haurà de netejar l'espai i els equips utilitzats com: taules, 
eines, estris, màquines elèctriques manuals i fixes. 
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11.4 Annex 4: Taller de Confecció i Sastreria (Seu de Barcelona) 
 
Per tal de garantir la seguretat i la salut de l’usuari i de les persones 
responsables del servei s’ha establert un nou protocol: 
 

 El control d’entrades i sortides el portarà el responsable del taller. 
 

 No podrà entrar ningú sense l’autorització del responsable del taller. 
 

 Recomanem cita prèvia amb la responsable del taller per tal d’optimitzar 
el seu ús. 
 

 L’aforament màxim serà de set alumnes quan funcioni com a taller 
pràctic de confecció (durant les hores lectives el taller podrà acollir un 
grup de 12 alumnes per impartir coneixements teòrics). 
 

 És obligatòria la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans i després 
de manipular materials compartits (teixits, paper de patronatge, regles 
llargues, escaires de patronatge, material de merceria...) 
 

 Les eines (tisores, agulles, agulles de cap, etc.) han de ser d’ús 
individual i personal. Cada alumne/a ha de venir, per tant, amb el 
material propi. 
 

 L’alumnat tallarà els teixits que necessita per treballar i, un cop tallats, es 
faran responsables d’aquest material guardant-lo a les seves bosses 
personals i sense intercanviar-lo. 
 

 A l’aula no hi pot quedar res personal de l’alumnat. 
 

 No s’aplicaran criteris de reciclatge. Tot el que no s’utilitzi al moment ha 
d’anar als cubells corresponents. 

 
 
11.5 Annex 5: Servei de Vestuari (Seu de Barcelona) 
 
Per tal de garantir la seguretat i la salut de l’usuari del Servei de Préstec de 
Vestuari i de les persones responsables del servei, s’ha establert un nou 
protocol. 
 

 S’haurà de demanar cita tant per demanar vestuari com per a retornar-
lo. Aquesta cita es podrà demanar directament a les responsables del 
vestuari, en hores de servei o apuntant-se en una graella horària a la 
porta de servei  
 

 S’establiran fraccions de temps de 15 minuts per persona.  
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 Les visites al magatzem de vestuari hauran de ser individuals. No seran 
permeses les visites en grup. 
 

 L’usuari no podrà entrar al magatzem fins que la persona responsable 
del servei li doni permís, i no podrà entrar al magatzem amb objectes 
personals com bosses, abrics, ampolles, etc. 
 

 És obligatori l’ús de la mascareta per entrar al magatzem de vestuari. 
 

 Abans d’entrar al magatzem és obligatori netejar-se les mans amb gel 
hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada del magatzem. 
 

 No està permès que l’usuari toqui la taula ni els objectes de treball 
personals de la persona responsable del servei. 
 

 Un cop dins del magatzem, l’usuari no podrà tocar res del vestuari fins 
que la persona responsable li doni per a emprovar-se. 
 

 La roba i complements que s’hagi emprovat un usuari no se’l podrà 
emprovar una altra persona fins que no estigui desinfectada. 
 

 Un cop triat el vestuari, el material que no s’emporti l’usuari però que 
s’hagi emprovat, es deixarà en una burra especial fora del magatzem, 
per tal de poder-lo desinfectar. 
 

 El material retornat no es podrà entrar al magatzem, es deixarà en un 
altre espai per tal de poder-lo desinfectar i /o posar-lo en bossa per a 
tintoreria. 
 

 La desinfecció del material anirà a càrrec de les persones responsables 
del servei un cop acabat l’horari d’atenció. 
 

 No està permès que l’usuari toqui cap peça que estigui en la zona de 
desinfecció. 

 

 

Sol·licitud de material per a grups, tallers, etc. 
 
Degut que aquesta visita al magatzem implicaria una durada de més de 15 
minuts, el procediment serà el següent : 
 

 La persona responsable del vestuari del taller enviarà un correu al Servei 
de Préstec de Vestuari, vidaloc@institutdelteatre.cat , amb les mides i la 
descripció del material a sol·licitar, per tal que la persona responsable 
del servei pugui preparar-lo fora de l’horari d’atenció, i posteriorment 
establir una cita  per a visualitzar i recollir el vestuari. 
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 Si fos necessari, abans de fer la sol·licitud per correu es podria fer una 
visita demanant cita, per ensenyar dissenys o parlar dels criteris del 
projecte, atenint-nos a les condicions d’apuntar-se a la graella. 

 

 No estan permesos els préstecs externs 
 

 El Servei de Préstec de Vestuari es limitarà als préstecs interns a les 
escoles de l’Institut del Teatre. No es podrà cedir material a companyies, 
tallers  i TFC que facin actuacions fora de l’Institut, encara que siguin 
treballs acadèmics. 

 

 
 
11.6 Annex 6: Servei d’Attrezzo (Seu de Barcelona) 
 
Per tal de garantir la seguretat i la salut de l’usuari del Servei de Préstec 
d’Attrezzo de les persones responsables del servei, s’ha establert un nou 
protocol. 
 

 L’alumnat i professorat que vulgui fer ús del Servei de Préstec d´Attrezzo 
haurà de contactar amb la persona responsable del Servei per demanar 
cita prèvia. 
 

 Per tal de fer una primera demanda de material, l’alumnat haurà de 
contactar via mail o per telèfon, i el professorat i la resta de personal de 
l’IT haurà de contactar per telèfon o via tiquet.  
 

 Si aquesta demanda pot ser solucionada fàcilment d'aquesta manera, 
l'usuari podria passar directament a recollir el material en el dia, l'hora i 
el lloc on s´estableixi, acompanyat com a màxim per 2 persones dotades 
amb mascareta. En el mateix moment se li faria la fitxa de cessió de 
material.  
 

 Si aquesta demanda no pot ser solucionada fàcilment d'aquesta manera, 
es podran atendre visites dels usuaris sempre que el grup no sobrepassi 
les 3 persones, es mantingui la distància de seguretat i es faci un ús 
correcte de les mascaretes. 
 

 Un cop triat el material, el que no s’emporti l’usuari però que s’hagi 
manipulat, es deixarà en un espai especial fora del magatzem, per tal de 
poder-lo desinfectar. 
 

 El material retornat no es podrà entrar al magatzem, es deixarà a l'espai 
fora del magatzem per tal de poder-lo desinfectar. 
 

 La desinfecció del material anirà a càrrec de la persona responsable del 
servei. 
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 No està permès que l’usuari toqui cap peça que estigui en la zona de 
desinfecció, prop de la porta d’entrada del magatzem. 

 
 
 
11.7 Annex 7: Servei de Biblioteca 
 
 
Biblioteca seu de Barcelona: 
 

 L’horari d’atenció del Servei de Biblioteca de la seu de Barcelona serà 
de 10h a 13h i dijous fins les 16h.  
 

 A partir del 15 de setembre s'intentarà tornar a l'horari habitual (de 10h a 
20h). 
 

 L’ocupació màxima establerta serà del 50%. 
 

 Es mantindrà una distància entre cadires de 2m, i quan s'utilitzi una 
cadira es marcarà l'espai perquè sigui desinfectat a la finalització del 
servei. 
 

 A l’espai de Biblioteca de la seu de Barcelona hi haurà 4 ordinadors  que 
es podran utilitzar 2 simultàniament, mantenint la distància interpersonal 
de 2m. 
 

 Els ordinadors i la maquinària multifuncions (fotocòpies i impressions) 
així com els lectors de DVD, es desinfectaran (després de cada 
utilització) pel personal de la biblioteca.  
 

 Els llibres consultats es mantindran en quarantena durant 48h. 
 

 L’entrada i la sortida es realitzaran per escales diferents. 
 

 
Biblioteca seu de Terrassa: 
 

 La Biblioteca de la seu de Terrassa farà l’horari habitual fins al 14 de 
setembre (de 8h a 15).  
 

 A partir del 15 de setembre, l’horari del període lectiu serà de dilluns a 
dijous de 10h a 15h i de 16 a 18, i els divendres de 9h a 15h, i de 16 a 
17h. 
 

 És obligatori l’ús de mascareta i la utilització de gel hidroalcohòlic.   
 

 L’aforament màxim equivaldrà al 50 % de la capacitat total: 8 places. 
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 Els espais específics de consulta estaran marcats i separats entre ells 
per una distància de 2m. 

 
 El personal de la biblioteca s’encarregarà de la neteja de l’espai ocupat 

per un usuari quan aquest marxi (cadira i taula). També s’encarregaran 
de la neteja i desinfecció de l’ordinador de consulta i de la fotocopiadora. 

 
 S’establirà una distància de seguretat davant del taulell del personal de 

la biblioteca. 
 

 Els llibres consultats es mantindran en quarantena durant 48h.  
 

 L’entrada i la sortida es realitzaran per escales diferents. 
 

  
Biblioteca de la seu de Vic: 
 

 L’obertura de la biblioteca de la seu de Vic està prevista el dia 1 
d’octubre, els dijous i divendres (horari a determinar). 

 
 És obligatori l’ús de mascareta i la utilització de gel hidroalcohòlic.   

 
 L’aforament màxim equivaldrà al 50 % de la capacitat total: 7 places. 

 
 Els espais específics de consulta estaran marcats i separats entre ells 

per una distància de 2m. 
 

 El personal de la biblioteca s’encarregarà de la neteja de l’espai ocupat 
per un usuari quan aquest marxi (cadira i taula). També s’encarregaran 
de la neteja i desinfecció de l’ordinador de consulta. 

 
 S’establirà una distància de seguretat davant del taulell del personal de 

la biblioteca. 
 

 Els llibres consultats es mantindran en quarantena durant 48h. 
 

 Es marcaran amb senyalitzacions a terra, els fluxos de circulació dels 
usuaris a l’espai de la biblioteca. 
 

 
11.8 Annex 8: Cafeteria seu de Barcelona 
 

 El servei de menjador i cafeteria de l'Institut del Teatre estarà disponible 
de 7.30h a 16h a partir de dilluns. 

 
 La mascareta és obligatòria a la cafeteria, excepte si s’està assegut a les 

taules habilitades i s’està consumint algun producte. Un cop s’ha acabat 
de beure/menjar, és obligatori utilitzar la mascareta, malgrat es continuï 
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assegut. Cal netejar-se les mans abans i després d’accedir a la 
cafeteria. 
  

 A la cafeteria es recomana separar les activitats didàctiques dels 
estudiants (amb ús d’ordinadors, documents, etc.) del temps de 
menjar/esmorzar. Només poden deixar d’utilitzar-se les mascaretes 
durant la consumició de begudes i/o menjar. 

 
 A les taules de la Cafeteria només podran seure aquelles persones que 

facin ús del servei, i sempre respectant les distàncies de seguretat.  
 

 Les taules estaran distribuïdes en grups de 2, on podran seure un màxim 
de 4 persones, o bé individualment amb capacitat només per a 2 
persones.  

 
 Resta totalment prohibit canviar la distribució de les taules i cadires, ni 

seure més persones de les permeses a cada grup.  
 

 El servei de Cafeteria serà l'encarregat de mantenir desinfectades totes 
les seves instal·lacions cada vegada que un grup de taules i cadires 
tornin a quedar buides.  

 
 El professorat i l’alumnat que no facin ús del servei de menjador i 

cafeteria, podran menjar de la seva carmanyola a l'espai que s'ha 
habilitat al darrere de la barra del Bar.  
 

 Els frigorífics romandran desconnectats i els microones han estat 
retirats. Serà responsabilitat de cada usuari, netejar la taula i la cadira 
que hagi fet servir amb el desinfectant i paper d’un sol ús que l'IT deixarà 
a disposició. 
 

 Tot l'espai de la Cafeteria estarà senyalitzat amb marques a terra i que 
indicaran el sentit de circulació.   
  

 La Cafeteria és compartida amb el públic en general. L’alumnat guardarà 
les mesures que això comporti. Tindrà la consideració d'espai extern al 
centre. 
 

 Es considerarà la possibilitat d’habilitar espais específics per tal que 
alguns grups d’alumnat facin els àpats en espais propis. 
 

 Organització dels horaris i ús de la Cafeteria de l’IT per part de l’alumnat: 
 

o L’alumnat de les escoles superiors i de l’ESTAE (si són a la seu 
de Barcelona) podrà utilitzar l’espai de la Cafeteria per a esmorzar 
de 11.30 a 12.00h, i hi podran accedir a dinar a partir de les 
15.00h. 
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 Organització dels horaris i ús de la Cafeteria de l’IT per part del 
professorat: 
 

o El professorat de les escoles superiors i de l’ESTAE (si són a la 
seu de Barcelona) i el suport a la docència podran accedir-hi a 
partir de les 15h. 

 
 
 
11.9 Annex 9: Cafeteria seu de Terrassa 
 
Per evitar la coincidència en el bar / menjador dels alumnes de l’ESTAE, 
s’esglaonaran els horaris de primer curs i de segon curs, tant de pauses de 
descans com de dinars. Mentre un grup estigui al bar / restaurant, l'altre estarà 
a l'aula. 
 
Els dies on això no sigui possible, es delimitaran les zones dins l'equipament o 
s'establirà un espai annex per mantenir la separació dels grups. Els espais 
diferents del menjador que s'habilitin com a menjador disposaran de la seva 
rutina específica de neteja i ventilació.  
 
El bar/menjador és compartit amb el públic en general. Els estudiants 
guardaran les mesures que això comporti. Tindrà la consideració d'espai extern 
al centre. 
 
Norma general:  
 

 Els alumnes del mateix grup estable poden compartir taula.  
 Els alumnes d'altres grups hauran de respectar la distància d’1,5m 

(segons zones indicades amb senyalització horitzontal). 
 Ventilació màxima amb totes les portes i finestres obertes de manera 

continuada. 
 La mascareta és obligatòria a la cafeteria, excepte si s’està assegut a les 

taules habilitades i s’està consumint algun producte. Un cop s’ha acabat 
de beure/menjar, és obligatori utilitzar la mascareta, malgrat es continuï 
assegut.  

 Cal netejar-se les mans abans i després d’accedir a la cafeteria. 
 Es permet l’ús de neveres i microones respectant les mesures de 

seguretat següents: 
o Higiene de mans abans i desprès del seu ús 
o Utilitzar diferents microones segons el grup de convivència 

estable 
o Respectar les distàncies de seguretat en cas de cua 
o Netejar abans i desprès del seu ús les botoneres i poms amb el 

material que l’IT deixarà a disposició.  
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Actualitzacions 

 

V1 13_09_2021 Primera versió IT 

V2 23_09_2021 Incorporació correccions JCB 

V3 01_10_2021 Actualització ús vestidors i microones (JCB) 

   

   

 


