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1. INTRODUCCIÓ

A Les instruccions del Departament d’Educació per al desescalament en fase 2, s’indica
la necessitat de realitzar un Pla de Reobertura dels Centres Educatius per a la realització
de tasques acadèmiques i dels procediments de preinscripció i matricula durant aquest
final de curs 2019-2020.
El primer i més important objectiu d’aquest pla és que es garanteixin les mesures de
seguretat corresponents, atenent sempre les indicacions de les autoritats sanitàries pel
que fa a mesures de prevenció, higiene i distanciament físic, en especial les emeses
específicament per a la comunitat educativa.
Aquest Pla que presentem explica els criteris generals de protecció, les previsions
d’accès a les instal·lacions i de circulació a l’edifici d’EMAV durant aquest període. S’ha
elaborat a partir de les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres
educatius, publicades el divendres 22 de maig de 2020, i que desplegaven el Pla

d’obertura de centres educatius en Fase 2 de desescalada en la finalització del curs 20192020, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.

2. FINALITAT DE L’ACTUACIÓ

L’activitat lectiva del curs escolar 2019-2020 finalitzarà de manera telemàtica, i per tant
tot el que descriu aquest pla ha de fer possible la continuïtat, fins a final de curs, de
l’acció telemàtica.
Les autoritats sanitàries han dictat mesures estrictes de seguretat, prevenció i higiene pel
que fa als espais, el distanciament físic i la vulnerabilitat de tipologies específiques
d’alumnat, professorat i personal dels centres. Per tant, s’hauran de garantir, d’una
manera extremadament estricta, les condicions de salut de l’alumnat i del personal
docent i no docent, d’acord aquestes exigències. A partir del dia 10 de juny el centre
estarà obert per a tasques de gestió administrativa.
L’ús de mascaretes és obligatori per tothom que vulgui entrar al centre i no s’atendrà
cap gestió sense cita prèvia. Aquestes cites prèvies es poden demanar mitjançant
l’aplicatiu que es troba a la nostra web www.emav.com o per telèfon al 93 310 03 00.
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•

Tota l’acció educativa presencial que es desenvolupi serà de participació
voluntària per part de l’alumnat que haurà d’omplir i dur impresa i signada una
declaració responsable.

•

L’acció educativa presencial s’oferirà amb atenció personalitzada o en grups de
màxim 15 persones, sempre prèvia convocatòria confirmada.

EMAV, tal com indica el Departament d’Educació, es planteja, durant aquest període, un
doble objectiu d’actuació: l’acollida i suport a l’alumnat i alhora la compaginació amb
les activitats de caire administratiu imprescindibles a nivell de calendari per a la correcta
progressió de tot el sistema acadèmic.
•
•

L’acompanyament tutorial tant pel que fa al suport lectiu, d’orientació com
emocional de l’alumnat.
La coordinació i realització de tot el procés de preinscripció i matriculació dels
grups de primer.

En aquesta fase el que es pretén també és facilitar la planificació dels diferents escenaris
del curs 2020-2021, tot incidint en el treball organitzatiu del retorn i l’anàlisi de les
possibilitats en funció dels recursos.

3. HORARI

L’horari d’atenció presencial programada durant aquest període serà de 9 a 13:30h
sempre amb cita prèvia.
El personal del centre hi serà en la franja l’horària de 8 a 15h, en funció de les tasques,
les cites prèvies previstes i la combinació amb el teletreball. El personal de neteja cobrirà
la franja màxima d’aquest horari (de 8 a 15h) per tal d’assegurar la neteja dels espais
ocupables.
El professorat i el personal d’administració i serveis ja han estat realitzant les tasques de
forma no presencial durant les setmanes del confinament i prioritàriament continuarà
fent-ho sempre que sigui possible, per tal de minimitzar desplaçaments, riscos i alhora
afavorir la conciliació familiar; excepte per aquelles tasques que realment sigui
imprescindible la seva presència al centre.
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4. ACTIVITAT PRESENCIAL I TELETREBALL

Tot i la reobertura del centre, es prioritza que tant el personal docent com el PAS puguin
fer el seguiment/finalització del curs de manera telemàtica, a fi de reduir les possibilitats
de contagi.
Les persones que vulguin accedir a les instal·lacions de l’escola han de demanar cita
prèvia. Un cop la tenen, hauran d’esperar a l’entrada que els vingui a buscar la persona
de contacte o el/la conserge els doni autorització.
La mobilitat per l’edifici es redueix a:
- L’accés a l’escola es realitzarà sempre amb cita prèvia confirmada per part de l’equip
directiu.
- No poden treballar ni accedir al centre aquelles persones de grups d’especial
vulnerabilitat, o en període de confinament, o que presentin símptomes.
- A tal efecte, es verificarà cada persona que entri al centre per tal d’assegurar que
compleix els requisits següents:
• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
• Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies
anteriors.
• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
- Es mantindran les distàncies de 2 metres, durant l’espera a la porta de l’edifici.
- El professorat i el PAS ha d’haver complimentat i enviat el formulari del Consorci per
verificar si forma part del col·lectiu de personal vulnerable al Covid-19.
- L’alumnat, per accedir al centre, caldrà que ompli la declaració responsable (en el cas
dels alumnes menors d’edat ho hauran de fer els seus pares o tutors legals) segons el
model que ha facilitat el Departament d’Educació.
- S’haurà d’accedir al centre amb mascareta de seguretat sense vàlvula.
- El centre podrà proveir de mascaretes quirúrgiques les persones que accedeixin al
centre i no en portin de casa.
- El centre posarà a disposició de tots els treballadors i visitants, desinfectants a base
d’alcohol per facilitar la higiene de mans. Cal fer-ne ús a l’entrada al centre i en els
diferents espais on calgui manipular material, ordinadors, telèfons o altres aparells d’ús
compartit.
- Els docents i PAS que accedeixin al centre han de dirigir-se directament a l’espai on es
realitza l’activitat que han vingut a desenvolupar sense ocupar altres espais que no siguin
estrictament necessaris.
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- Les entrades i sortides estaran marcades convenientment, així com els recorreguts dins
l’espai del centre, per evitar contactes i aglomeracions. En aquest sentit es prepararan
els cartells amb senyals convenients per facilitar el moviment.
- Queda prohibit l’ús de l’ascensor/muntacàrregues, tret de les persones amb mobilitat
reduïda i personal de neteja i magatzem. En aquests casos s’utilitzarà puntualment i
seguint el protocol de seguretat establert: neteja de mans i botonera i ús de mascareta,
màxim 2 persones per ascensor gran i 1 persona a l’ascensor petit.

5. PRESÈNCIA D’ALUMNAT

El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny, data
inicialment prevista.
Les accions adreçades a l’alumnat que es portaran a terme sempre seran amb caràcter
voluntari i podran consistir en sessions d’orientació per part de tutoria amb l’alumnat del
centre.
• Atenció personalitzada amb cita prèvia gestionada a través del tutor/a.
• Atenció grupal amb grups no superiors a 15 alumnes concretada amb el tutor/a
corresponent pactant el dia i hora amb la coordinació pedagògica per evitar
solapaments i excessives coincidències en franges horàries properes en el
calendari.
L’alumnat, per accedir al centre, caldrà que ompli la declaració responsable segons el
model que ha facilitat el Departament d’Educació.
El fet que un elevat percentatge dels nostres estudiants siguin de fora de la ciutat de
Barcelona així com també part del professorat fa que procurem minimitzar la mobilitat
entre zones sanitàries i no exposar a ningú innecessàriament en aquest primer pas cap a
la reobertura i la normalitat.
Les tutories, per a qui necessiti una darrera sessió, es podran dur a terme també de forma
virtual o, només quan sigui necessari, de forma presencial, els alumnes poden contactar
amb el seu tutor/a per a concertar dia i hora per a què es puguin dur-se a terme la
setmana del 15 de juny.
Per a l’alumnat de 2n. curs s’ha obert la possibilitat de donar suport a la finalització dels
mòduls de projectes. En aquest sentit, s’han estudiat les mesures de seguretat que
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imposa el BOE al respecte , així com la guia que ha fet l’Institut de cinematografia i de les
arts visuals (ICAA) i les noves normes afegides als permisos de localització de
la BCNFilmCommission; a més a més de les normatives de Riscos Laborals i de les
imposades per les asseguradores i creiem que el grau d’exigència de tantes mesures de
seguretat sanitària les fa pràcticament incompatibles fins i tot per als professionals amb
anys d’experiència.
Davant d’aquesta situació i tenint en compte que només dos grups es trobaven en fase
de postproducció i només un ha mostrat interès a continuar-lo s’elabora un calendari
individualitzat per aquest grups amb els integrants mínims imprescindibles i un professor
de referència responsable de MP, que en gestionarà la rebuda presencial, la formació
en seguretat dins l’edifici i en supervisarà el compliment.
A més, els dies 9, el 10 i el 12 de juny estipulats per a comentaris de notes, l’alumnat pot
demanar als seu professor(e)s aclariments, revisions o comentaris de les notes
publicades a l’Alexia. De la mateixa manera, es podran arribar a trobar presencialment
amb cita prèvia per qualsevol assumpte relacionat amb els treballs, les notes i l’FCT,
sempre que no sigui possible solucionar-lo per via telemàtica.
Aquells alumnes que necessitin un certificat de notes el podran demanar digitalment
(certificats enviats per mail) i si cal signatura, hauran de demanar cita prèvia.
A partir del dilluns 15 de juny es reiniciarà la tramitació dels convenis per tal que els
alumnes puguin retornar als centres de pràctiques FCT. Tota la documentació s’enviarà
sempre que sigui possible per mitjans electrònics. En cas de necessitat es lliurarà la
documentació en mà, amb cita prèvia per a la seva recollida al centre.

6. RECURSOS HUMANS DISPONIBLES

La direcció del centre ha informat a tots els treballadors i treballadores (professorat i
personal d’administració i serveis) de la necessitat de declarar les condicions de
vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19.
En el moment de la redacció d’aquest Pla i un cop estudiat el buidat del personal de risc
que no es pot reincorporar al més de juny (un 36% de l’equip); EMAV no compta amb
personal suficient per garantir l’atenció personalitzada i individual a tot l’alumnat de
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forma presencial. Degut a això i per assegurar el compliment de les mesures sanitàries,
tota l’activitat acadèmica i administrativa es farà de forma telemàtica. Les respostes a
dubtes, les reunions d’equips docents i les juntes d’avaluació, la revisió de notes, etc, es
faran com fins ara durant el confinament, mitjançant videoconferències, correus
electrònics i altres fórmules no presencials.
Igualment totes les tasques administratives com el lliurament de certificats, les gestions
de preinscripció i matriculació i altres tasques de secretaria, es faran únicament de forma
telemàtica.
Les cites prèvies per contacte telefònic serviran per atendre telefònicament a aquelles
persones que puguin tenir dificultats o impossibilitats d’utilitzar la via telemàtica.
I com a últim recurs, la cita prèvia també servirà per atendre presencialment a aquelles
persones que ho requereixin.

7. PREINSCRIPCIONS

Tenint present el gran nombre de preinscripcions que tradicionalment rep el nostre
centre (i que en anys anteriors ha multiplicat per nou l’oferta de places a adjudicar), la
secretària acadèmica ha preparat un pla de recollida de documentació de forma virtual
i signatura digital de preinscripcions, per tal d’assegurar la correcta validació.
Un equip de cinc persones (integrat per conserges, administratives i exalumnes) treballen
des del dia 8 per tal d’atendre telefònicament totes les sol·licituds d’informació que són
canalitzades a través de les webs del centre i el Departament d’Educació.
D’altra banda, la pàgina web d’EMAV també ha estat remodelada per encabir tota la
informació necessària per tal que l’alumnat i els usuaris en general, tinguin tota la
informació al seu abast tant de la informació general del centre (portes obertes virtuals,
preguntes freqüents, distinció entre perfils, entre d’altres) com
del procés de
preinscripcions i de la realització les gestions de forma telemàtica, electrònica o amb
suport informàtic, que ofereix l’aplicació de Preinscripció del Departament d’Educació.
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8. OCUPACIÓ D’ESPAIS

Per a la finalització del curs 2019-20 i les tasques administratives s’habiliten els següents
espais:
Per a l’atenció d’alumnat de forma individual o grupal, s’habiliten les aules
teòriques de la planta baixa. En aquests espais es pot garantir el distanciament
físic de dos metres entre alumnes i alumne i professorat, sempre que el grup no
superi els 10 alumnes, si es té en compte que la mesura bàsica de referència és 4
m2 per alumne. I una aula d’informàtica per al grup d’alumnes en fase de
postproducció del seu mòdul de projectes.
Per altra banda, per a tota la gestió de preinscripció i matriculació hem habilitat
els espais de la planta baixa, en concret, l'àrea de consergeria i el vestíbul
d’entrada.
Per a la resta de tasques de gestió s’habiliten també els espais de secretaria i
despatxos de direcció de l’entresòl de l’edifici.
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ANNEX 1.
MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

L’Institut farà difusió mitjançant els diferents canals de comunicació a tots els usuaris de
les mesures adequades de seguretat i protecció. Així mateix es disposaran cartells i
infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció, sobre tot el
rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta.
• Distanciament físic Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la
transmissió del virus. L’OMS recomana una distància física superior a 1 metre i si
és possible de 2 metres. Per aquest motiu, en la mesura del possible, s’evitaran
els espais compartits, els canvis d’espai innecessaris i desplaçaments per
l’interior del centre.
•

Rentat de mans Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut de
les persones, alumnat i personal docent i no docent. Sobre l’ús de guants salut

publica manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront
del contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar
el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal potenciar la higiene
de mans.
Tant en el cas d’alumnat com de personal, es requerirà sempre el rentat de mans a
l’arribada i a la sortida del centre educatiu i s’insistirà en la conveniència de tornar-se a
rentar com a mínim una vegada cada 2 hores. Els punts de rentats de mans són els
lavabos on es disposa de sabó amb dosificador i assecador de mans elèctric.
En punts estratègics com la consergeria i secretaria es disposarà de dispensadors de
solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’institut.
MASCARETES
En quan a les mascaretes, les recomanacions són les següents: En el cas dels nostres
ensenyaments (edat superior als 18 anys) l’ús de la mascareta no està indicada en general
excepte en el cas de dificultat per fer complir les mesures de distanciament. Ara bé,
aquesta norma pot variar en funció als protocols que es dictin des del Departament de
Salut PROCECAT
Respecte al personal docent i no docent es recomana l’ús de la mascareta higiènica amb
compliment norma UNE. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i
enretirada.
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VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS
És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida
de les persones i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. Tots els espais que
s’utilitzaran seran adequadament ventilats. El sistema d’aire estarà sempre en
funcionament, assegurant la regeneració de l’exterior. Tots els espais del centre, excepte
les cabines de tècnics de la sala d’actes i l’arxiu històric i l’arxiu documental, disposen
de sistema de climatització, i per tant cal tenir en consideració les recomanacions del
Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en
establiments i locals de concurrència humana.
PAUTES GENERALS DE NETEJA I DESINFECCIÓ
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys
diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de
concurrència humana i en el cas que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais
exteriors de concurrència humana. Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció
completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais
que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència. S’intensificarà la
neteja i desinfecció d’aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden
tenir més contacte amb les mans, com interruptors, manetes i poms de portes, finestres,
armaris i arxivadors, baranes i passamans, d’escales i ascensors, taules, cadires,
ordinadors, sobretot teclats i ratolins, aixetes, lavabos i altres superfícies o punts de
contacte freqüent. Sempre que sigui possible es recomana mantenir les portes obertes.

Aquest document s’ha realitzat amb el vistiplau de la inspecció educativa.
En data de juny de 2020, la direcció ha informat el Consell Escolar del
contingut del Pla de reobertura.
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R/N: 13958/ED00202

Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres
ensenyaments)
Dades personals
Nom de l’alumne/a

DNI/NIE/Passaport

Centre educatiu

Curs

Declaro, responsablement:
1. Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:


No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.



No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.



No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.



Tinc el calendari vacunal al dia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)
Que no pateixo cap de les malalties següents:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre
l’activitat escolar:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré al centre.
4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu ________________________________________,
signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta
declaració.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: Per gestionar l'acció educativa.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web
del Departament d'Educació.
Informació addicional sobre aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

A820.V01-20

Lloc i data
Signatura
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