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1. Objectiu i normativa de referència 

 
Aquest document parteix de la normativa establerta pel Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya i de la normativa de la Diputació de Barcelona: 
 

• INSTRUCCIONS PER AL CURS 2021-2022 DELS CENTRES EDUCATIUS 
DE CATALUNYA de l’1 de juliol. 

 

• PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 21-22 PER A CENTRES EDUCATIUS EN 
EL MARC DE LA PANDÈMIA PER COVID 19. Agost del 2021 

 

• GESTIÓ DE CASOS COVID-19 PER A CENTRES EDUCATIUS PER AL 
CURS 21-22. Actualització del 9 de gener de 2022 

 
 

• NOVES ORIENTACIONS SOBRE VENTILACIÓ EN ELS CENTRES EDUCA-
TIUS 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. VERSIÓ NÚMERO 7. 
 
 
Aquest document revisat i ampliat constituirà el pla definitiu que inclourà horaris i 
espais. Durant la primera setmana de setembre, serà proposat per a la seva 
aprovació pels corresponents òrgans acadèmics competents. 
 

 
 
 

 
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 

 
1. El Conservatori Professional de Dansa està format per dos plans d’estudi que 

es desenvolupen al llarg del dia en dues franges molt diferenciades.  

o La franja de matí, destinada als estudis d’ESO i de batxillerat, els grups 

estan distribuïts per l’edat i el curs que correspon a cada alumne. 

L’escola disposa d’una sola línia tant als estudis de secundària obliga-

tòria com en els estudis post obligatoris de batxillerat.  

o La franja de tarda, destinada als estudis del Grau Professional de Dan-

sa, els grups estan distribuïts per nivell de dansa i especialitat.  

 
Això suposa que el creuament de grups entre les franges es dona de manera 
obligada per poder tirar endavant amb la singularitat del d’escola integrada.  
L’entrada de dades en l’aplicació de Traçacovid no es pot fer amb aquesta 
doble escolaritat, és per aquest motiu que en el moment d’un cas positiu es 
considera grup estable tot aquell alumnat que s’esdevé de fer el creuament en 
els dos plans d’estudi que cursa dins el Conservatori Professional de Dansa.  
 

2. En els estudis d’ESO i batxillerat tenim una sola línia, això ens permet marcar 

com a grups estables cada curs acadèmic. Amb això, fem constar 4 grups es-

tables per ESO i 2 per batxillerat. Fins i tot és possible mantenir l’optativitat 

donat que el grup estable es divideix amb un nombre menor d’alumnes sense 

barrejar amb altres membres dels altres cursos, per tant, dels altres grups es-

tables.  

 
3. En els estudis de dansa, el projecte pedagògic passa per donar importància al 

grup d’alumnes com a cicle per tal de poder desenvolupar assignatures espe-

cífiques de dansa que permetin potenciar l’especialització i el nivell que reque-

reix un Conservatori Professional. Tot i així, la major part dels estudis es 

desenvolupen només en el mateix curs acadèmic. En el moment d’un positiu 

es confinarà només aquell alumnat que hagi compartit classes en un mateix 

espai.  

 
4. Els estudis professionals de dansa consten de dues premisses molt pròpies i 

necessàries.  

 
o Per una banda, el 95% de matèries són pràctiques i amb la necessitat 

de desenvolupar-se en uns espais concrets en quan a dimensions i 

condicions. Per aquest motiu, la presencialitat és una prioritat impres-

cindible.  

o Per altra banda, la proximitat física entre alumnat és necessària per 

desenvolupar competències i  habilitats com la coordinació, el contact, 
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el pas a dos, etc. I en alumnat més jove, la manipulació del professorat 

per entendre les correccions de col·locació i punts de força muscular és 

un punt clau per la millora i interiorització del treball tècnic.  

 
És per aquest motiu que des del Conservatori es treballa amb adaptacions 
metodològiques que permetin tirar endavant amb aquestes dues necessitats.   

 
5. En certs moments del curs, apareix la necessitat de treballar amb una trans-

versalitat de cursos que provoca un creuament puntual de grups estables de 

convivència. En aquest moment es tindrà en compte un nou agrupament de 

grups per tal de fer una traçabilitat concreta en moments puntuals del curs.  

6. Des del Conservatori Professional de Dansa mantenim la intenció de seguir 

col·laborant estretament amb el RECO i l’agència de Salut Pública per 

col·laborar en cas de necessitat de ser centre de vacunació.  
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- Febre o febrícula > 37,5ºC 

- Tos 

- Dificultat per respirar 

- Mal de coll* 

- Refredat nasal* 

- Cansament 

- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 

- Mal de panxa, amb vòmits o diarrea 

- Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

3. Organització acadèmica i pedagògica 

 
3.1 Requisits per accedir al centre 
 
D’acord amb el document Gestió de casos COVID als centres educatius per al curs 
21-22 emès pel Departament d’Educació el 3 de setembre de 2021,  
 
La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de 

salut del seu fill o filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni 

presenta com a novetat cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19: 

 

En cas de presentar algun d’aquests símptomes, caldrà que la persona se sotmeti 

a una prova diagnòstica i no vagi al centre fins que tingui un resultat negatiu. 

Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia 

compatible amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 

els 90 dies previs a l’aparició de la simptomatologia no s’han de considerar casos 

sospitosos de nou, tret que hi hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible 

reinfecció. 

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè 

han estat positius de covid-19 no poden anar al centre escolar fins que no finalitzi 

el període de 7 dies si han estat asimptomàtics i de 10 dies si han presentat 

símptomes sempre que hagin estat les darreres 72 hores sense símptomes. 

Tampoc no hi poden anar les persones que presenten alguna de les situacions 

següents: 
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Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i que 

no  han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les 

situacions següents: 

 

- Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de di-

agnòstic molecular       (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un 

cribratge a tot el centre educatiu). 

- Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una 

PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas 

sospitós (no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet 

una PCR per a cribratge). 

- Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat 

identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada 

de covid-19 

 

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a 

dir, els infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona 

que està fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exem-

ple, els fills de docents en quarantena i també els germans d’alumnes en quaran-

tena poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu. 
 

En cas que un alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada 

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció 

per coronavirus SARS- CoV-2, cal valorar conjuntament amb la família/tutor, d’una 

banda, i l’equip pediàtric, de l’altra, les implicacions que pot comportar reprendre 

l’activitat educativa presencialment al centre educatiu (vegeu el Document dels 

grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria); en tot cas, s’ha de tenir 

present el seu estat vacunal si té 12 anys o més de 12. 

 
Aquells empleats que siguin especialment sensibles i treballin presencialment, es 
posaran en contacte amb el tècnic de prevenció de riscos laborals perquè avaluï la 
presència d’aquest personal treballador especialment sensible a la COVID-19  i, 
d'acord amb aquesta avaluació, establir, si escau, mesures específiques de 
protecció. 
 
 
 
3.2 Organització dels grups 
 
D’acord amb el PROCICAT es proposa una organització entorn a grups de 
convivència estable. El seu principal valor és la facilitat que dóna 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 

https://www.academia.cat/files/204-8482-FITXER/GdTSCPretornalesescoles28082020.pdf
https://www.academia.cat/files/204-8482-FITXER/GdTSCPretornalesescoles28082020.pdf
https://www.academia.cat/files/204-8482-FITXER/GdTSCPretornalesescoles28082020.pdf
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distància mínima interpersonal física de seguretat establerta en 1,5m, en aquests 
grups de convivència estables. L’ús de la mascareta serà obligatòria dins els grups 
de convivència estables.  
 
Fora del grup estable es mantindrà la distancia mínima d’1,5m i també s’haurà 
d’utilitzar mascareta. 
 
El Conservatori Professional configura grups estables de matí i grups estables de 
tarda per tal d’identificar la traçabilitat en cas de contagi.  
 
La configuració d’aquests grups estables facilita els esglaonaments en entrades i 
sortides tant de matí com de pati i franja de migdia i permet mantenir de forma més 
clara l’estanqueïtat del grup.  
 
És obligatori l’ús de la mascareta a les classes, tant pel part del professorat, com per 
part de l’alumnat. L'única circumstància que permet a l'alumnat, per un temps limitat, 
treure’s la mascareta és la realització d'exercici físic intens, de tècnica veu, 
maquillatge i/o treball escènic i sempre amb l’autorització del professorat.  
 
Cap membre del claustre de professorat del Conservatori Professional de Dansa 
forma part d’un grup estable ja que imparteix classes en molts grups, per tant 
s’acollirà a la normativa de membre extern del grup estable.  
 
En el següent quadre identifiquem els grups estables d’alumnat, el nombre de 
professorat que forma part de l’equip docent i l’espai on estarà ubicat.  
 
 
GRUP 
ESTABLE 

PROFESSORAT SUPORT ESPAI 

1r d’ESO 7 membres 
 

Professorat de guàrdia o de 
substitució 
Membres del DO 
Monitoratge de menjador 

Aula P4S1 

2n d’ESO 7 membres 
 

Professorat de guàrdia o de 
substitució 
Membres del DO 
Monitoratge de menjador 

Aula P4D1 

3r d’ESO 7 membres 
 

Professorat de guàrdia o de 
substitució 
Membres del DO 

Aula P4D2 

4t d’ESO 9 membres 
 

Professorat de guàrdia o de 
substitució 
Membres del DO 

Aula P4D6 

1r Batxillerat 7 membres 
 

Professorat de guàrdia o de 
substitució 
Membres del DO 

Aula P4D3 

2n Batxillerat 7 membres 
 

Professorat de guàrdia o de 
substitució 
Membres del DO 

Aula P4S2 
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En les assignatures optatives de matí el grup es subdivideix en grups més petits 
mantenint d’aquesta manera la singularitat de grup estable.  

Els alumnes de Batxillerat seguiran cursant una matèria de modalitat a l’IOC (Cultura 
Audiovisual) 
 

 

 

GRUP 
ESTABLE 

PROFESSORAT SUPORT ESPAI 

1r i 2n CLA 12 membres Professorat de guàrdia o de 
substitució 
Membres del DO 

Aules de moviment 
Gimnàs gran 
Aula MAE 

3r i 4t CLA 
 

13 membres Professorat de guàrdia o de 
substitució 
Membres del DO 
Professorat convidat 

Aules de moviment 
Gimnàs gran 
Aula MAE 
Aula teòrica 

5è i 6è CLA 10 membres Professorat de guàrdia o de 
substitució 
Membres del DO 
Professorat convidat 

Aules de moviment 
Gimnàs gran 
Aula teòrica 

 

GRUP 
ESTABLE 

PROFESSORAT SUPORT ESPAI 

1r i 2n CON 
 

10 membres 
 

Professorat de guàrdia o 
de substitució 
Membres del DO 

Aules de moviment 
Gimnàs gran 
Aula MAE 

3r i 4t CON 15 membres Professorat de guàrdia o 
de substitució 
Membres del DO 
Professorat convidat 

Aules de moviment 
Gimnàs gran 
Aula MAE 
Aula teòrica 

5è i 6è CON 11 membres Professorat de guàrdia o 
de substitució 
Membres del DO 
Professorat convidat 

Aules de moviment 
Gimnàs gran 
Aula teòrica 
 

 

GRUP ESTABLE PROFESSORAT SUPORT ESPAI 

1r i 2n ESP 13 membres Professorat de guàrdia o de 
substitució 
Membres del DO 

Aules de moviment 
Gimnàs gran 
Aula MAE 

3r i 4t ESP 12 membres Professorat de guàrdia o de 
substitució 
Membres del DO 
Professorat convidat 

Aules de moviment 
Gimnàs gran 
Aula MAE 
Aula teòrica 

5è i 6è ESP 9 membres Professorat de guàrdia o de 
substitució 
Membres del DO 
Professorat convidat 

Aules de moviment 
Gimnàs gran 
Aula teòrica 
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En qualsevol activitat en la que hi participi un altre col·lectiu, ja sigui d'una altra 
escola de l'IT o d'un altre centre, o personal extern, com professorat convidat, 
aquests tindran la consideració d'altre grup o de persones externes al grup estable, 
per tant seran d'aplicació les mesures de distanciament i utilització d'EPIs establerts. 
 
 
3.3 Adaptacions metodològiques específiques 
 
El professorat està fent una adaptació metodològica per tal de minimitzar els efectes 
de risc en assignatures que tinguin dinàmiques més sensibles en relació al moviment 
dels estudiants (relació espaial, contacte entre estudiants, etc). 

Les assignatures teòriques també es desenvoluparan exclusivament amb alumnat 
del mateix grup estable.  

S’implantarà de forma general l’ús de documents electrònics i seran en paper només 
quan sigui imprescindible. 

Es realitzaran aquelles activitats complementàries que entrin dins la normativa de 
cada moment. Sortides pel barri, sortides a museus, actuacions d’alumnat, colònies, 
viatges, etc. es farà una valoració de la situació en el moment de realitzar-se 
l’activitat i la normativa que l’acompanya.  

 
 
 

3.4 Adaptacions horàries i d’espais 
 
Les entrades i sortides de l’alumnat del CPD es farà tant per la planta baixa, entrada 
principal de l’Institut del Teatre, situada a la plaça Margarida Xirgu (ATRI), com per la 
planta -2 situada al carrer França Xica.   
 
Això no obstant, hi ha accessos diferenciats tant a la planta baixa com al soterrani 2 
que cal respectar d’acord amb la senyalització d’entrada i sortida. 
 
Aquesta entrada es farà de forma esglaonada entre les diferents escoles de l’Institut 
del Teatre entrant en primer lloc les escoles superiors i després els diferents cursos 
d’ESO i Batxillerat també de forma esglaonada. 
 
En l’organització de les franges horàries s’incorporen entrades i sortides de forma 
esglaonada en diferents moments del dia com són:  
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● Entrada de matí per cursos esglaonats entre les 8:45 i les 8.55h.   
● Sortida i entrada al pati per cursos esglaonats entre les 10:55 i les 11:30 
● Sortida de migdia per cursos i esglaonats entre les 13:25 i 13:30h 
● Les classes de dansa de la tarda començaran a partir de les 15:00 o 15:30h 

depenent del curs.  

Les famílies de l’alumnat de 3r i 4t curs d’ESO podran signar l’autorització de sortida 
de l’espai de l’Institut del Teatre per l’estona de pati per als seus fills/es (11 – 11.30h) 

● L’alumnat que té l’autorització de les famílies per sortir de l’espai de l’Institut 
del Teatre, no podrà utilitzar l’espai de l’ATRI.  

● L’alumnat que no té autorització per sortir de l’espai de l’Institut del Teatre 
restarà a l’Atri separats per grups estables. 

A les famílies de l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat se’ls farà arribar l’autorització de 
sortida de l’espai de l’Institut el Teatre per l’estona de pati per als seus fills/es.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*L’alumnat de 2n de Batxillerat mantindrà el seu horari habitual els divendres (que comença la classe 
a les 8.30 i pot accedir a l’edifici a partir de les 8.20) i també els dies que acaba les classes a les 14. 
 

● Torns de menjador per alumnat de 1r i 2n curs d’ESO a la cantina. 
 
● Torns de menjador per alumnat de 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat a la 

cafeteria. 
 

Les famílies de l’alumnat de 1r i 2n curs d’ESO hauran de triar una de les dues 
modalitats: 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Batx 2n Batx

P4S1 P4D1 P4D2 P4D6 P4D3 P4S2

Entrada / so rt ida

T emps de preparació

Entrades i sortides esglaonades

9.00

8.55

8.50

8.45

10.00

13.30

13.25

12.30

11.35

11.30

11.25

11.05

11.00

10.55

10.50 Classe

pati

Classe Classe
Classe

Classe Classe Classe Classe

pati pati

pati pati pati

Classe Classe

Classe Classe



 

 

 

 

 

Pla d’organització bàsic provisional CPD                               Curs 2021 - 2022 12/41 

 

 

- Ús del servei de menjador i monitoratge.  
- Ús del servei de monitoratge amb carmanyola. L’alumnat podrà deixar la 

carmanyola a les neveres habilitades. També podrà fer ús del microones. 

- L’alumnat tindrà espais diferents en la cantina segons el servei que hagin triat 
les famílies.  

- L’alumnat de 3r, 4t d’ESO, 1r i 2n de batxillerat i alumnat que no realitza els 
estudis integrats hauran de seguir els torns marcats per l’ús de la cafeteria 
així com seguir el protocol corresponent.  

- L’alumnat podrà fer ús dels microones instal·lats a la cafeteria. 

 

 Torns de menjador 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r Batx 2n Batx 

13.20 Cantina Cantina Cafeteria Cafeteria Cafeteria Cafeteria 

      

13.45 
13.20 - 14.00 h      

  1r torn   

14.00 
  13.30 - 14.15 h   

      

14.15 
desinfecció     

    2n torn 

14.30 
 14.15 h - 15.00 h   14.15 - 15.00 h 

      

14.45 
      

      

15.00 
      

      

       

  Dinar     

  Monitoratge     

 

Pel que fa a l’ús dels espais: 

● Les portes dels finals de passadissos estaran obertes. 
● Les classes de les aules teòriques que donen a la façana de l’ATRI s’hauran 

de fer amb les dues portes obertes. 
● Entre classes les portes estaran obertes. 
● Cal ser curosos amb el volum de les músiques per evitar un nivell de so elevat  

i provocar contaminació acústica.  
 
Pel que fa a reserves d’espais:  

● Des de consergeria només es faran reserves d’espais a l’alumnat major d’edat 
per treball autònom el mateix dia de la reserva 

● L’alumnat menor d’edat que vulgui reservar aula ho haurà de fer directament 
des de la consergeria situada a la cinquena planta.   
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● Els caps de setmana només l’alumnat major d’edat podrà utilitzar els espais 
de l’IT en l’horari de 9.00 a 22.00. En el cas del CPD cal seguir la normativa 
de reserva d’espais actualitzada per aquest curs.  

● A partir de la setmana del 13 de setembre ja es podrà utilitzar els espais en 
cap de setmana.  

 
Referent als circuits interns: 

● Els ascensors restaran tancats per l’alumnat. Només podran ser utilitzats pel 
professorat i pel servei de neteja i de manteniment. Preferentment s'utilitzaran 
les escales també pels empleats i empleades. 

● L’accés i la circulació de persones sempre serà amb mascareta i fent servir 
l'escala blava de pujada i l’escala verda de baixada. 

● Les pauses entre classes es podran fer en els passadissos amb la mascareta 
i en cas d’estar menjant es mantindrà la distància de seguretat.  

● L’alumnat no podrà sortir a l’ATRI en les pauses entre classes, exceptuant 
l’alumnat de 5è i 6è curs de les tres especialitats. 

 
En relació a l’ús de gels per a les lesions: 
En el cas del CPD, al congelador de la 5a planta es podran trobar 
els gels necessaris pel tractament inicial de lesions. Per a accedir a les bosses de 
gel, s’haurà de demanar al personal de consergeria qui portarà el registre de sessió i 
retorn de les bosses.  

 

 
3.5 Relació amb la comunitat educativa i gestió del centre 
 

Per la singularitat del CPD es farà un sistema híbrid de reunions depenen de l’usuari 
a qui va destinat i l’objectiu de cada reunió.  
 

Relació amb l’alumnat 
 
L'activitat del CPD és presencial. A l’Escola disposem de diverses plataformes que 
han estat imprescindibles a l’hora de transmetre informació a l’alumnat al llarg 
d’aquest mesos de confinament. Tant el classroom com el propi drive del correu 
corporatiu seran eines de suport a la tasca presencial. Es reduirà al màxim possible 
la utilització de paper i la seva circulació. 
 
El correu corporatiu seguirà essent l’únic mitjà de comunicació de l’Escola amb 
l’alumnat.  
Es prioritzarà en les primeres tutories de curs la formació digital dels alumnes com a 
mesura de prevenció per a un possible confinament.  
Les activitats de tutoria amb l’alumnat es realitzaran preferentment de forma 
presencial.  
 
Les proves d'avaluació seran presencials. 
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Relació amb les famílies 
 

El CPD, amb alumnat menor d’edat, considera de gran importància la comunicació 
amb les famílies. Al llarg del curs 20-21 ja es va evidenciar que les reunions amb 
famílies es poden desenvolupar telemàticament afavorint així la reducció de 
desplaçaments per part de les famílies que no formen part del territori més proper.  

En cas de ser imprescindible la trobada presencial es seguiria amb les famílies el 
mateix protocol que el personal extern.  

Les reunions amb les famílies d’inici de curs es faran online. La comunicació amb el 
tutor de cada curs serà per mitjà del correu cedit per les famílies de l’alumnat.  

Les reunions del Consell Escolar es mantindran amb el sistema telemàtic.  

Les tutories amb l’alumnat major d’edat es realitzaran preferentment de forma 
presencial.  

 
Gestió del centre 
 
S’ha implantat un sistema híbrid de reunions per poder-se desenvolupar 
presencialment o de forma telemàtica.   

Prevaldrà l'activitat presencial de l'equip directiu. En cas necessari, es passarà a 
l'activitat en línia. 

En cas del treball del personal amb càrrec i encàrrecs es decidirà conjuntament amb 
l’equip directiu la necessitat o el tant per cent de dedicació presencial o telemàtica. 
Les reunions es desenvoluparan amb un sistema híbrid segons les necessitats del 
moment.  

El personal de pas seguirà la presencialitat marcada per la institució. 

 

Alumnat compartit entre escoles i alumnat extern  
 
Hi podrà haver alumnat compartit entre escoles. Caldrà que es posin en contacte 
amb el responsable de cada escola que serà qui farà el lligam amb la resta 
d’escoles. En el cas del CPD, el contacte de referència és la coordinadora 
pedagògica de dansa.  

S’aplicaran les mesures sanitàries que marca el protocol d’alumnat compartit entre 
escoles.  

Serà alumnat a afegir en el moment de fer la traçabilitat del grup de convivència 
estable. Els referents COVID de cada escola es coordinaran i tindran en compte 
aquest alumnat en el cas d’un positiu en el grup.  
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L’alumnat extern seguirà les mateixes mesures que la resta d’alumnat.  

Les direccions de les escoles que acullin alumnat extern el tindran en compte en cas 
d’un positiu en el grup.  

A l’alumnat extern se l’avisarà en cas de positiu, però no s’inclourà en el llistat de 
traçacovid ja que no forma part del centre. 
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4. Utilització dels espais a la seu IT de Barcelona 

 
El CPD ha ubicat els grups d’ESO i Batxillerat en aquelles aules més adequades 
segons la ràtio del grup. 

 
Els grups es mantindran en el seu espai aula excepte en els moment de 
desenvolupament de les matèries optatives, on es desplaçaran a l’aula específica de 
cada assignatura. Parlem d’espais com el laboratori, l’aula de ViP, aules 
d’informàtica o mediateca.  
 
En la franja de tarda, els grups estables de dansa es mantindran en el mateix espai 
amb alternança entre els dos grups classe que configuren el grup estable per tal 
d’obtenir una alternança amb aules com les del soterrani, el gimnàs gran o el MAE. 
D’aquesta manera s’aconsegueix un mateix espai pel grup estable a la vegada que 
es mantenen les ubicacions de certes assignatures amb requeriments específics.  
 
 
4.1 Entrades, sortides i circulació interna 
 
L'ús de la mascareta i les mesures de distanciament són obligatòries sempre en tots 
els espais comuns (passadissos, vestíbul, etc), i per tot l’alumnat. 
 
4.2 Mesures preventives a l'aula 
 
En les classes d’ESO, Batxillerat i assignatures teòriques del GPD, l’ús de mascareta 
és obligatori per alumnat i per professorat. 
 
No es pot accedir a les aules de moviment amb calçat extern de qualsevol mena. 
S’ha d’accedir amb sabates especialitzades per tal de fer l’activitat o sense calçat i 
en el cas del suport a la docència caldrà obligatòriament portar peücs, que estaran a 
la seva disposició a la sala d’instrumentistes de la S1. 

Es mantindran les portes i finestres obertes (20 cm mínim) per tal d’afavorir la 
ventilació dels espais. 

En les classes de dansa l’ús de mascareta és obligatori.  
 

Les aules teòriques que donen a l’atri hauran de mantenir les dues portes d’accés a 
l’aula obertes mentre es fa classe, per tal de mantenir una bona ventilació de l’espai. 
Les aules de moviment que en aquells moments es facin servir hauran de mantenir 
tant la porta com la finestra oberta per una bona ventilació. En cas de contaminació 
acústica es podrà tancar la porta en períodes curts de temps.  

Entre classes totes les portes estaran obertes per tal d’afavorir la ventilació dels 
espais. 



 

 

 

 

 

Pla d’organització bàsic provisional CPD                               Curs 2021 - 2022 17/41 

 

 

Les finestres estaran tancades fins a l’arribada dels alumnes, com a mínim una hora 
per tal d’aconseguir certa adequació de la temperatura a l’hivern. S’obriran per 
ventilar des del moment de l’arribada de l’alumnat. Al final de la jornada s’obriran 
totes les finestres i portes 30 minuts. 

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

En cas de les classes pràctiques de dansa es limitarà el contacte físic entre 
professorat i alumnat. En cas que sigui imprescindible, serà obligatori el rentat de 
mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de la manipulació, el professorat haurà 
d’utilitzar una mascareta FFP2, o bé l’alumnat s’ha de posar la mascareta quirúrgica. 
Per a aquests casos, l'Institut té disponibles pel personal mascaretes FFP2 que es 
poden recollir a la planta 0 (Seguretat). 

 
 
4.3 Vestidors 
 

● La distribució de vestidors es farà per grups estables ja que no és necessari 
mantenir la distància de seguretat.  

● Cada escola organitzarà els horaris d’ocupació dels vestidors.  

● S’establirà un sistema de torns per facilitar l’accés esglaonat. 

● Es reobriran els WC dels vestidors. 

● Caldrà portar posada la mascareta en tot moment.  

● No es podrà romandre en el vestidor més del temps assignat. 

● S’obre la possibilitat d’ús de les dutxes, amb grups estables de convivència. 
Es farà ús de la mascareta fins al moment de dutxar-se. En aquests casos es 
mantindrà la distància de seguretat malgrat ser grup estable i es respectaran 
els aforaments per poder respectar aquesta distància. Es netejaran els 
vestidors quan es fa ús entre diferents grups estables.  

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

L’assignació de taquilles es farà durant les primeres setmanes del curs i sempre els 
protocols pertinents ho permetin.  
 
4.4 Altres espais 
 
Aula d’informàtica 
Es reduirà l’ús de l’aula d’informàtica.  
 
Laboratori 
El laboratori serà utilitzat només per les assignatures optatives amb la part 
corresponent del grup estable.  
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Aula de Visual i Plàstica 
L’aula de Visual i plàstica serà utilitzada només per les assignatures on sigui 
imprescindible aquest espai. 
Aquesta aula serà destinada també a aula de desdoblament. 
 
Gimnàs gran 
El gimnàs gran tindrà el mateix tracte d’aula de moviment.  
 
Pati de la 4a planta 
El pati de la quarta planta serà utilitzat per l’alumnat de 1r i 2n curs d’ESO atès que 
la superfície és suficient per ubicar-hi aquests dos grups. L’accés i sortida es farà de 
forma esglaonada. Es delimitaran dues zones, una per a cada grup classe. 
Si l’espai del pati es fa servir per un sol grup estable, l’alumnat es podrà treure la 
mascareta.  
 
Aula d’acrobàcia 
Serà utilitzada de forma habitual per l’alumnat. 
 
Espai habilitat per a tutories (P3) 
Sempre es mantindrà com a obligatori l’ús de la mascareta i la porta romandrà 
sempre oberta per facilitar l’adequada ventilació. 
 
Sala de professors i sala de reunions (P5) 
Es mantindrà com a obligatori l’ús de la mascareta i la porta romandrà sempre oberta 
per facilitar l’adequada ventilació.   
Hi haurà gel hidroalcohòlic per l’ús de professorat. 
 
Espais escènics 
Veure annex 1. 
 
Servei de Gimnàs petit 
Veure annex 2. 
 
Taller de construcció 
Veure annex 3. 
 
Taller de sastreria 
Veure annex 4. 
 
Servei de vestuari 
Veure annex 5. 
 
Servei d’attrezzo 
Veure annex 6. 
 
Servei de Biblioteca 
Veure annex 7. 
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Cafeteria seu de Barcelona 
Veure annex 8. 
 
Cafeteria seu de Terrassa 
Veure annex 9. 
 
 

5. Pla de neteja, ventilació i desinfecció 

 
 
Mesures de ventilació 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 ober-
tes 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 dife-
rents 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: 
 

• Utilitzar només els desinfectants apropiats i amb mesura d'entre els 
inclosos en el llistat de viricides autoritzats pel Ministeri de Sanitat1. 
També s’autoritza l’ús de lleixiu (concentració d’hipoclorit sòdic al 

 
1 Es pot consultar al web  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf 
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0,5% durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts).  L’excés i la barre-
ja de productes incompatibles pot provocar intoxicacions. 
 

• Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i 
adoptant les mesures de precaució indicades. 
 

• Cal disposar de la formació i capacitació necessària per a fer ús de 
productes viricides. 
 

• La ventilació és tan important com la neteja en especial on hi ha pre-
sencia continuada de persones. 

 
 

Neteja / Desinfecció 
 
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. 

 
 

 

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. 
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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.  
 

• 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).  
 

• En funció de l’activitat que es faci en una estança, el risc de contagi és dife-
rent. Quan es porten a terme activitats físiques, la taxa de respiració és més 
gran i el risc de contagi és més elevat. Es recomana que aquestes activitats 
es portin a terme a l’aire lliure. En casos excepcionals, quan això no sigui 
possible, cal que es mantingui l’espai permanentment ventilat amb totes les 
portes i finestres obertes. 
 

• 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 ma-
nera continuada. 
 

• Cal mantenir una lleugera obertura de portes i finestres de les zones comunes 
(passadissos i vestíbuls) a l’exterior. 
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6. Gestió interna del Pla al CPD 

 
El responsable de la coordinació i la gestió de la Covid-19 al CPD 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. 
 
La persona referent al CPD per al seguiment dels aspectes relacionats amb la 
COVID 19 és la Cap d’Estudis. 
 
 
6.1 Informació als membres de la comunitat acadèmica 
 
Cada setmana el grup de gestió Acadèmica Covid19 formada per la Direcció, la 
Gerència, la Coordinació Acadèmica, els serveis generals, i les direccions de les 
escoles es reuniran  i informaran al professorat i alumnat cada vegada que hi hagi 
actualitzacions dels protocols.  
 
El CPD 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.  
 
6.2 Compliment de la normativa de prevenció i promoció de la salut. 

Responsabilitats. 
 
Incompliment per part de l'alumnat. L'incompliment de les normes de prevenció i 
promoció de la salut establertes, tindrà la consideració d'acte que pot ser perjudicial 
per a la salut, i per tant, de falta greument perjudicial per a la convivència segons les 
disposicions de l'Article 37 de la Llei d'Educació de Catalunya. 

Si un alumne fa un mal ús de la mascareta, la família rebrà un avís per correu 
electrònic. Si l’alumne i la família  ja han estat avisat prèviament sobre aquest tema, 
aquesta manca d’acompliment de la normativa sanitària comportarà una falta molt 
greu, amb la conseqüència de privació de lectivitat presencial les 48 hores posteriors 
a l’incident. L’alumne es podrà connectar virtualment a les classes dels estudis 
obligatoris (ESO) durant aquestes 48 hores. 
 

Incompliment per part del professorat. El professor és responsable de complir i fer 
complir les disposicions de seguretat a l'aula. Els incompliments es comunicaran al 
servei de RRHH i s'aplicaran les mesures que corresponguin. 
 
Incompliment per part del PAS. La detecció d'incompliments per part del PAS serà 
comunicat al servei de RRHH de l'IT i s'aplicaran les mesures que corresponguin. 
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Conferenciants, col·laboracions docents curtes, 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. 
 
Persones vacunades: Les persones considerades immunitzades 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.). 
 
Ús de mascareta: Per al personal de l’IT, en tot moment i sempre que no hi hagi 
indicacions diferents, es farà ús de la mascareta (Oficina PRL DiBa). El personal que 
desenvolupa tasques presencials d'atenció al públic i el personal docent, 
instrumentistes i bibliotecaris, han d’utilitzar mascaretes FFP2 (Oficina PRL DiBa). 
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7. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas COVID 

 
Segons el document Gestió de casos COVID en centres educatius per al curs 21-22 
del Departament d’Educació revisat el 9 de gener de 2022, el protocol de gestió de 
casos és el següent: 
 
En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos 

i el consegüent aïllament, juntament amb la detecció de contactes estrets, són 

algunes de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar 

al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. 

El centre disposa de termòmetres de distància per si un alumne o treballador es 

troba malament durant la jornada lectiva. 

 

Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

covid-19 al centre educatiu: 

 

- cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de 

contactar amb el director o la directora del centre educatiu; 

 

- sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal 

col·locar una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat 

els símptomes –si té més de 2 anys– com a la persona que 

l’acompanya perquè es tracta d’un menor o d’una persona amb un es-

tat de salut que no permet deixar-la sola; 

 

- si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, per-

sones amb problemes respiratoris, persones amb dificultats per treu-

re’s la mascareta per elles mateixes o persones amb alteracions de la 

conducta que en fan inviable l’ús), la persona acompanyant, si no està 

vacunada (si bé cal priortizar que n’estigui) s’ha de protegir amb una 

mascareta FFP2 sense vàlvula, una pantalla facial i una bata d’un sol 

ús. El centre ha de disposar d’un estoc d’aquest material per a les si-

tuacions en què calgui un equip de protecció individual (EPI) per aten-

dre un cas sospitós; 

 

- si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; 

afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents; do-

lor abdominal intens; confusió; tendència a adormir-se...) cal trucar 
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“A tot cas sospitós d'infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 se li farà 

preferentment un test antigènic ràpid en les primeres 24 hores, sempre que 

els símptomes siguin de 5 dies o menys. Si els símptomes fossin de més de 5 

dies o no es disposa de TAR, es farà una PCR”. 

al 061. 

 

A continuació, el director o directora del centre educatiu ha de dur a terme les 

actuacions següents: 

- Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat 

amb la família de l’infant o adolescent perquè vingui a buscar-lo. 

- Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que 

es tracti d’un menor) que contacti amb el seu centre d’atenció primà-

ria de referència, preferentment el CAP del sistema públic de salut de 

referència, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el segui-

ment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 

 

Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la 

família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència 

o, fora de l’horari del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), 

per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

 

El personal de pediatria, medicina de família o infermeria atendrà el cas en les 

primeres 24 hores d’inici dels símptomes i decidirà, si escau, la realització d’un test 

PCR o d’un test antigènic ràpid (TAR). Aquesta prova, sempre que sigui possible, 

s’ha de fer en les primeres 24 hores després de l’inici dels símptomes, tal com 

estableix el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus 

SARS-CoV-2: 

 

 

En cas que s’hagi fet una PCR per descartar infecció per coronavirus SARS-CoV-2, 

s’ha d’indicar l’aïllament domiciliari de la persona atesa fins que obtingui el resultat 

de la prova (s’està davant d’un cas sospitós), i quarantena preventiva als 

convivents en edat escolar que pertanyin a un GCE d’un centre educatiu o de 

professionals de l’educació, sempre que no estiguin vacunats amb pauta completa 

o hagin passat la covid-19 en les darrers 90 dies.  

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
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En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas confirmat, l’atenció primària ha de 

fer el seguiment del cas i Salut ha de fer la cerca i identificació de contactes 

estrets fora del GCE i identificar-los al programa CovidContacts. 

Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a 

tot el grup, independentment de l’estat vacunal. Aquest estudi, però, variarà 

segons si l’alumne té la pauta completa de vacunació o no. 

• Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat 

la covid en els darrers 3 mesos: s’han de fer un TAR en una de 

les farmàcies autoritzades a tal efecte, el mateix dia del diagnòstic 

o tan aviat com sigui possible, tenint en compte que l’activació de 

la prova a la farmàcia pot trigar entre dues i quatre hores a partir de 

la notificació del cas positiu. La direcció ha de lliurar una carta a 

l’alumnat del GCE que els permeti identificar-se a la farmàcia com 

a contactes estrets escolars, de manera que el TAR sigui 

supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema. 

• Alumnat sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació i 

que no hagin passat la malaltia en els darrers 3 mesos: : 

l’estudi s’ha de fer entre el 4t i 6è dia des que es va diagnosticar el 

cas, i preferiblement, mitjançant PCR (en els indrets on el circuit de 

PCR sigui complicat a casusa de la llunyania del laboratori de 

referència, l’estudi es pot fer amb TAR). En fase II de mitigació no 

es durà a terme cap prova. El període de quarantena (per contacte 

estret) en persones asimptomàtiques o amb símptomes lleus 

passen de 10 a 7 dies. 

Els contactes estrets amb pauta completa i també els que hagin tingut una 

infecció confirmada en els 90 dies previs a l’últim contacte amb el cas no han de 

fer quarantena i podran tornar a l’aula un cop disposin del resultat negatiu del 

TAR i sempre i quan no presentin símptomes. 

Si un contacte estret té resultat positiu al TAR o PCR, independentment del seu 

estat vacunal, passa a ser considerat cas i caldrà que iniciï el període d’ 

aïllament. El període d’aïllament (per positivitat) en persones asimptomàtiques o 

amb símptomes lleus passen de 10 a 7 dies, sempre que hagin transcorregut 

com a mínim 72 hores des de la desaparició dels símptomes 

 

 

Adaptació del protocol al CPD 
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1.-Avís a la bústia cpd.covid19@institutdelteatre.cat. L’escola ha creat aquesta 
bústia per tal que els alumnes majors d’edat i les famílies dels menors d’edat avisin 
de qualsevol cas de simptomatologia COVID. 
 
2.-Quan hi ha la comunicació que un alumne és positiu en aquesta bústia, en primer 
lloc truquem al RECO. Allà ens assessoren si està indicat l’aïllament de cada 
contacte estret.  

• En el cas d’alumnes considerats immunitzats s’han de fer un TAR en les 
següents 24h en una farmàcia de referència amb la carta enviada des de 
l’escola. Es considera que l’alumnat està immunitzat en els següents casos: 

o Quan té la pauta de vacunació complerta i han passat 14 dies des de la 
darrera dosi. 

o Quan ha passat la covid els darrers 3  mesos. 
o Quan ha passat la covid, porta una dosi de vacuna i han passat 14 dies 

des d’aquesta dosi.  
 

• En el cas d’alumnes considerats NO immunitzats, cal fer PCR en el centre de 
referència marcat pel RECO o en el seu centre de referència. Es considera 
que l’alumnat NO està immunitzat en els següents casos: 

o No estar vacunat. 
o Portar una dosi de vacuna. 
o Portar dues dosis de vacuna però no superar els 14 dies des de la 

darrera dosi.  
 
3.-S’enviarà un correu des de la bústia COVID a les famílies, amb la carta de 
l’agència de Salut Pública i les recomanacions de prova i/o aïllament, o amb la carta 
per la farmàcia de referència en cas d’alumnat considerat immunitzat que s’haurà de 
fer un TAR. 
 
4.-El centre fa la llista de traçabilitat dels alumnes: si són alumnes d’un sol grup 
bombolla o bé dos (si és un alumne integrat que cursa estudis acadèmics també al 
centre s’aïllen els seus dos grups bombolla),  i aquesta llista s’envia al RECO. 
 
5.-L’Escola enviarà el pla de treball online per als alumnes que s’hagin de confinar. 
 
6.-L’escola actualitza l’excel COVID de l’Institut del Teatre, el Traçacovid i omple el 
formulari d’alerta ràpida del Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
7.-L’escola avisa els docents afectats i envia els plans de treball. Els tutors fan el 
seguiment de l’alumnat confinat. 
 
8.-Es fa el seguiment de resultats (tant de TAR dom de les PCRs). 
 
9.-Tutors i professorat acompanyen l’alumnat durant tot el període i en preparen la 
reincorporació. 
 
 

mailto:cpd.covid19@institutdelteatre.cat
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7.1 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. 
 

Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat 

positiu cal que  ho comuniqui al tècnic de prevenció de riscos laborals i a 

Recursos Humans. 

 

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 no vacunat, serà necessari fer 
quarantena independentment de la prova PCR. 
 
Quan un professional és informat que és un contacte estret d’una persona que ha 

donat positiu, malgrat tingui pauta completa de vacunació, també ha d’informar 

immediatament al tècnic de prevenció de riscos laborals i a Recursos Humans 

 

 

Recordem que en el cas del CPD, no hi ha docents integrats a cap grup estable. 
Per tant, només l’acompliment estricte de les mesures de seguretat garanteix que 
no es produeixen contactes estrets entre alumnat, professorat i/o PAS. 
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8. Resposta de l’Escola 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. 
 
 
8.1.  Baixes o confinament de personal docent de caràcter individual 
 
S'estudiarà el cas concret. Es procurarà no suspendre o alterar l'activitat docent 
ordinària i es seguiran les pautes marcades per RRHH. 
 
8.2. Confinament parcial d’alumnat o tancament del Centre 
 
El procediment a seguir per l’alumnat que s’ha de confinar és el següent: 
 
1.-Si un alumne té símptomes compatibles amb el COVID, la família (o ell si és 
major d’edat) avisarà a la bústia Gestió Covid 
(cpd.gestiocovid19@institutdelteatre.cat) 
 
Des de la bústia COVID, s’avisaran els tutors que passaran l’avís als equips docents. 
D’entrada, no es faran classes online si hi ha símptomes. S’esperarà el resultat de la 
PCR.  

a).-Si és negatiu, l’alumne no farà classes online i es reincorporarà quan deixi 
de tenir malestar. 

b).-Si és positiu i es troba bé, es farà un pla de treball.  
 

En el cas d’ESO-Batxillerat, es podrà connectar virtualment a les classes. En cas 
que una classe tingui una dinàmica que no sigui compatible virtualment, se li 
donaran propostes alternatives per correu. 
 
En el cas de DANSA, es dissenyarà un pla individual que es comunicarà al 
Departament d’Audiovisuals. L’alumne rebrà aquesta planificació i els enllaços per 
connectar-se. 
 
2.- Si un alumne no té símptomes compatibles amb el COVID, però ha estat 
contacte estret d’un positiu i ha d’aïllar-se per considerar-se no immunitzat 
avisarà a la bústia Gestió Covid. (cpd.gestiocovid19@institutdelteatre.cat) 
 
En el cas d’ESO-Batxillerat, es podrà connectar virtualment a les classes des del dia 
posterior a l’avís. En cas que una classe tingui una dinàmica que no sigui compatible 
virtualment, se li donaran propostes alternatives per correu. 
 

mailto:cpd.gestiocovid19@institutdelteatre.cat
mailto:cpd.gestiocovid19@institutdelteatre.cat


 

 

 

 

 

Pla d’organització bàsic provisional CPD                               Curs 2021 - 2022 30/41 

 

 

En el cas de DANSA, es dissenyarà un pla individual per cada curs. L’alumne rebrà 
aquesta planificació tan aviat com sigui possible i els enllaços per connectar-se. 
 
 
Les premisses del funcionament de classes online en cas d’un alumne confinat, són 
les següents: 

● L’alumnat ha de connectar-se puntualment, amb un aspecte com si fos a 
l’escola presencialment i tenir la càmera visible. L’actitud de l’alumnat serà 
respectuosa cap al grup i cap a la tasca del professor. L’ús del xat es 
restringirà a les preguntes per al professor.  

● Es passarà llista a les classes i s’informarà puntualment al tutor de les 
absències, per tal que n’informi a les famílies.  

● L’assistència a les classes serà obligatòria i caldrà que les famílies justifiquin 
per correu electrònic les absències.  

●  La realització de les tasques representarà un tant per cent de l’assignatura i 
serà computable en l’avaluació.  

●  Tota la comunicació amb l’alumnat es farà a través del correu electrònic 
institucional i el classroom. 

 
 
En cas de tancament total del centre: 

● Tota la comunicació amb l’alumnat es farà a través del correu electrònic 
institucional i el classroom. 

● L’alumnat rebrà un horari de confinament total del grup per part dels dos plans 
d’estudi. 

● En confinament o tancament del centre, es mantindrà el calendari escolar 
previst (festes de lliure disposició o dies festius). 

 

Les premisses del funcionament de classes online seran les mateixes que en cas de 
confinament parcial d’alumnat. 
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9. Annexos 

 

9.1 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). Aquests tants per cent es revisaran segons les 
característiques de l'activitat del moment i les especificitats de cada escola.  
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● 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. 

 
● 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. Els 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 haguessin 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). 

 

 

9.2 ANNEX 2. Servei de Gimnàs (petit)  

 

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. 
 

● Caldrà seguir els horaris marcats en el protocol d’accés al gimnàs.  
 

● 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: 
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● 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 en 
acabar el 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. 

 
● 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. 

 
 

9.3 ANNEX 3. Taller de Construcció 

 

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). 
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● 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. 

 
 

9.4 ANNEX 4. Taller de confecció i sastreria 

 

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. 
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● 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. 

 
 

9.5 ANNEX 5. Servei de vestuari 

 

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.  

 
● Les visites al magatzem de vestuari hauran de ser individuals. No seran 

permeses les visites en grup. 
 

● La roba i complements que s’hagi emprovat un usuari no se’l podrà emprovar 
un altre 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. 

● Els horaris d’atenció són els següents: 
o Servei dels matins 

● Dilluns i divendres d’11 a 14h  
● Dimarts, dimecres i dijous de 10 a 13h 

o Servei de les tardes 
● Dimarts, dimecres i dijous 16 a19h 

 
9.6 ANNEX 6. Servei d’Attrezzo 

 

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. 
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● 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 i quan 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 en l´espai fora 

del magatzem per tal de poder-lo desinfectar. 
 

● La desinfecció del material anirà a càrrec de la persona responsable del 
servei. 

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

desinfecció, prop de la porta d’entrada del magatzem. 
 
 

9.7 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. 
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● A l’espai de Biblioteca de la seu de Barcelona n’hi hauran 4 
ordinadors  podent-se 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. 

 
● 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. 
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● 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 al terra, els fluxos de circulació dels usuaris 
a l’espai de la biblioteca. 

 
 
9.8 ANNEX 8. Cafeteria seu de Barcelona 
 
A la Seu de Barcelona s’ha establert un ús exclusiu del bar / restaurant des de les 
13:30 h fins a les 14:30 hores. En aquest horari, el servei de restauració serà 
exclusiu per a les persones que realitzen prestació laboral i per a l'alumnat i, per tant, 
no serà necessari presentar el certificat COVID. 
 
La resta del temps d'obertura, el bar / restaurant serà obert al públic i, per tant, sí 
que serà necessari presentar el certificat COVID (en cas de fer ús del servei de 
bar/restaurant o seure als espais així senyalitzats). 
 

● Us informem que el servei de menjador i cafeteria de l'Institut del Teatre 
estarà disponible de 7.30h a 16h. 
 

● 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. 
 

● 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.  
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● 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 darrera de 
la barra del Bar.  

 
● Es pot fer ús del microones. 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 al 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., 
excepte en horari d’ús exclusiu. 

 
● En horari de matí, serà un espai d’acollida per alumnat menor d’edat que les 

famílies ho hagin sol·licitat. No hi haurà servei de monitoratge.  
 
 

9.9 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. 
 
Els alumnes del mateix grup estable poden compartir taula. Els alumnes d'altres 
grups hauran de respectar la distància d'1,5 m. 
 

Norma general: 
 

● Els alumnes del mateix grup estable poden compartir taula. 
● Els alumnes d'altres grups hauran de respectar la distància d'1,5m. 
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L'accés directe des del centre romandrà tancat. Anar al bar/menjador comportarà 
sortir del centre. 
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