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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest document és la versió definitiva que, una vegada aprovada pel Consell Escolar de l’EMAV 
(convocat pel 10 de setembre de 2020), esdevindrà un element clau de la Programació General Anual del 
centre (PGA). Respecte a la versió provisional, el pla definitiu incorpora les mesures complementàries a 
les previstes en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 
que va aprovar el PROCICAT al mes de juliol.  
 
Malgrat que a les Instruccions de la Secretaria de Polítiques educatives de 30 de juny de 2020 
s’assenyalava que aquest document s’havia d’elaborar en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament 
de la inspecció educativa, no hem comptat amb aquest suport, ni hem rebut cap resposta al pla provisional 
enviat al juliol. Per tant, aquesta versió pot sofrir correccions i canvis sobrevinguts abans de la data prevista 
d’inici de curs; si són substancials seran informades al Consell Escolar. Tot i el seu caràcter “definitiu”, el 
pla continua sotmès a futures modificacions en funció de les mesures i recursos addicionals que durant 
el curs escolar i d’acord amb l’evolució de la pandèmia s’hagin d’implementar al centre. És a dir, d’entrada 
totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat del 
nostre entorn (àrea sanitària) sense descartar que s’adaptin si canvia el context epidemiològic.  
 
La proposta d’aquest pla elaborat al juliol ja contenia una elevada component tecnològica per tal de fer 
possible treballar amb grups estables de només quinze alumnes i hermètics entre sí, cosa que en aquell 
moment podia semblar exagerada però que ara ens resulta imprescindible. 
 
Pel que fa al context socioeconòmic, actualment, a poques setmanes de l’inici de curs, el centre encara 
no ha rebut cap tipus de dotació extraordinària quant a recursos humans (només s’ha augmentat el nombre 
de docents en centres de fins a secundària obligatòria i amb ràtios superiors a trenta, segons se’ns va 
informar el 24 de juliol) ni tampoc cap dotació del pla digital o econòmica. Sí que cal dir que ens estan 
arribant alguns materials per a la prevenció (però que resulten totalment insuficients i que haurem 
d’adquirir des del centre). Això, sumat a què enguany no s’impartiran els cursos no reglats (com a mesura 
per disminuir l’ocupació i mobilitat dels espais) i, per tant, no disposarem dels recursos propis que l’escola 
genera a través d’aquests, fa impossible poder adoptar alguna mesura de rebaixa en la quota de centre 
aplicada a la matrícula dels alumnes, tal com van demanar, com hem estat estudiant i que ara com ara no 
podem aplicar. De fet, una mesura que vam implementar en aquest sentit va ser ajornar el procés de 
matriculació (tant la formalització com el pagament) de tots els alumnes al setembre per tal que poguessin 
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prendre la decisió amb el màxim d’informació de com seria i que aquesta fos el màxim de propera en el 
temps a la de l’inici de les classes per a una major fiabilitat, donada les incerteses de l’estat de la pandèmia 
a tres mesos vista. 
 
El curs passat i tot l’any 2020 teníem prevista la celebració del 50è aniversari del naixement de la nostra 
escola aprofitant a més a més la fi del trasllat i l’arribada al nou edifici. L’acte multitudinari dissenyat pel 
30 d’abril es va anul·lar al coincidir en un moment àlgid de la pandèmia i de confinament estricte de la 
població. A proposta de la comissió d’Activitats del centre reunida al setembre i amb consens total per 
part de l’equip directiu es pren la decisió d’ajornar-ne indefinidament la seva organització davant la 
incertesa i possibles rebrots encara d’aquest curs que es presenta en un exercici de responsabilitat 
conjunta.  
 
Als mòduls vinculats a les competències professionals de la vessant d’Espectacles de la nostra família 
optarem per dur a terme pràctiques d’esdeveniments de petit format amb totes les mesures de seguretat 
exigibles i/o virtuals. I quan sigui el moment adequat per poder gaudir amb totes les persones que han 
format part dels 50 anys d’història del centre ja celebrarem els “50+1, 50+2, 50+X”. Desitjant que aquest 
moment arribi ben aviat... 
 
És cert que també caldrà revisar les propostes organitzatives que es recullen en aquest pla d’acord amb 
noves instruccions que s’hagin pogut anar publicant; tanmateix hem estat elaborant un projecte pedagògic 
molt encaminat a evitar que contingui solucions excessivament restrictives i concretes o per contra 
excessivament laxes que malgrat que ara puguin semblar d’allò més raonables, d’aquí a uns mesos potser 
queden anacròniques i completament obsoletes.  
 
Som molt conscients que algunes de les mesures potser fins i tot generaran certa controvèrsia o 
animadversió (a nosaltres ens pesen també algunes renúncies que comporten) pel fet d’haver-les 
d’instaurar en estudis de formació professional virtualitzant determinats aprenentatges que de per si son 
de caràcter eminentment molt pràctic o el relaxament en la normativa d’assistència que pot generar 
malestar i problemes de convivència en les dinàmiques de grup quan es duen a terme en les setmanes 
d’assistència presencial. Això no obstant, tenim clar que formem professionals però sobretot treballem 
amb persones i tenim una responsabilitat vers la societat vetllant pel compliment de les mesures de 
seguretat i prevenció que siguin necessàries per al bé comú. 
A data 15 d’octubre, s’incorporen dos nous protocols: un per regular l’àmbit de secretaria i l’altre per al 
magatzem de la segona planta.  
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2. OGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 
El primer i més important objectiu d’aquest pla organitzatiu és com es garanteixin les mesures de seguretat 
atenent sempre les indicacions de les autoritats sanitàries pel que fa a mesures de prevenció, higiene i 
distanciament físic, mentre es garanteix alhora l’assoliment de les competències professionals, socials i 
personals del nostre alumnat. En aquest sentit, tota la comunitat d’EMAV treballa de manera coherent en 
la mateixa línia, amb la voluntat de convertir la debilitat del risc en una oportunitat d’aprenentatge d’altres 
competències i renovació de dinàmiques. 

2.1. En situació actual 
  
Durant la primera quinzena de setembre de 2020 que ens trobem, cal tenir en compte com a primer factor 
(com al juliol) la variabilitat i incertesa amb la qual afrontem els equips directius les decisions, donat que 
encara els primers dies de curs anem rebent un degoteig d’instruccions i canvis en les mesures per part 
de les fonts oficials. 
 
Per sort, al juliol ja vàrem deixar treballat un disseny pedagògic que, a risc de semblar pessimistes, cobrís 
la majoria d’escenaris possibles que se’ns puguin presentar tant ara, en la represa prevista del curs escolar, 
com durant el seu transcurs.  
 
Tots els professionals d’EMAV (professorat i PAS) sabríem tornar a la normalitat absoluta en qualsevol 
moment, recuperant l’assistència i la proximitat a tots nivells que formava part de la nostra manera de 
conviure fins ara; malauradament, però, no sembla que sigui una possibilitat encara a la vista.  
 
Per altra banda, en el darrer trimestre del curs anterior vam fer un màster avançat i sobtat en eines digitals 
i creativitat pedagògica que podrem aprofitar en cas d’emergència si alguna de les solucions 
tecnològiques que ens plantegem incorporar falla. Partint d’aquestes dues premisses que ens atorguen 
certes garanties, hem pensat el curs vinent 2020/21 formular-lo segons un model híbrid que combini un 
calendari rotatiu en el qual els grups estables de convivència assisteixin una setmana al centre per dur a 
terme aquelles matèries que requereixen d’elevat equipament tecnològic en espais professionals i la 
setmana següent segueixin des de casa les classes més fàcilment virtualitzables –normalment teòriques i 
vinculades a softwares informàtics- garantint, sempre, que els dos grups en què es divideix cada curs 
rebran, com a mínim, la meitat dels seus ensenyaments de manera presencial (disset setmanes cadascun). 
En cap cas la suma del treball presencial i telemàtic no superarà el volum d’hores assignat a aquella unitat 
formativa en el disseny curricular del seu cicle (DCC). 
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La idea general és que es garanteixi l’activitat acadèmica i lectiva de qualitat buscant el màxim aprofitament 
del curs acadèmic per part de tot l’alumnat, incorporant noves rutines i competències digitals i alhora 
protegint tota la comunitat educativa de manera activa.   
 
Per tal de posar-ho en pràctica, ens proposem detectar les necessitats informàtiques (de connectivitat i 
hardware) a través d’un formulari que tot l’alumnat rebrà per correu electrònic abans de l’inici de classes 
(amb el mail de convocatòria del primer dia i la declaració de responsabilitat adjunta que hauran de portar 
per accedir al centre la primera vegada) i que hauran de contestar abans de l’inici del curs o durant la 
primera setmana (en funció del moment de l’enviament). Aquest formulari ens permetrà detectar aquells 
casos amb menys recursos i majors dificultats per aportar-los una solució idònia (cedint-los en préstec 
portàtils de l’escola, si no calen com a aula portàtil) que els permetin seguir les classes les setmanes 
alternes que no venen de manera presencial al centre. 
 
La idea de la rotació en la presencialitat i el desenvolupament de fórmules tecnològiques que estem duent 
a terme vetllen pel principi d’equitat i aspiren a què en el pitjor dels casos l’alumnat més vulnerable pogués 
seguir el curs des del seu telèfon mòbil.  
 
Les classes d’EMAV per al curs 2020/21 es formulen a partir de tres mètodes d’impartició: 
 
- Classes sincròniques: són aquelles presencials i telemàtiques alhora, tradicionalment impartides a un 
grup de curs sencer (sense desdoblament) en aules més polivalents i que enguany per tal de mantenir el 
distanciament físic requerit passaran a ser presencials per a un grup (estable de convivència de 15 alumnes) 
i s’emetran simultàniament mitjançant un sistema d’streaming des de l’aula a casa per l’altre grup estable 
del mateix curs. Hi haurà possibilitat de feedback virtual, ja sigui via xat de text, d’àudio o videotrucada, 
per garantir la participació, intervenció i resolució de dubtes in situ també els assistents virtuals. 
 
Es descarten plataformes d’emissió de vídeo existents per dues raons: per una banda, el seu sistema de 
detecció de copyright limitaria els continguts necessaris en moltes matèries i per l’altra el fet que diversos 
docents estiguin simultàniament impartint classes (en alguns moments 4 grups o més) implicaria la creació 
i gestió de diferents canals de pagament.  
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- Classes presencials simultànies (al CGFS d’Animacions 3D): en aquest cas l’alumnat d’animació, que 
farà classe presencial en grups de 15+15 per curs i sense alternar (com explicarem més endavant), haurà 
de mantenir-se també dividit durant les assignatures teòriques. Ja que no podem desdoblar el professorat, 
hem dissenyat aquesta tipologia de classes en què un únic professor fa classe a dos grups (15+15) a la 
vegada en espais diferents: a través d’un sistema de connexió o d’emissió punt a punt entre dues aules (ja 
sigui aprofitant el propi cablejat de xarxa o a través d’streaming), el professor farà les explicacions a un 
espai amb 15 alumnes mentre els altres 15 segueixen les explicacions des d’una altra aula de l’escola.  
 

 
 
- Classes pràctiques i presencials en espais tècnics reduïts: es tracta de classes presencials simultànies, 
punt a punt dins del centre, com les descrites abans, però en aquest cas no són exclusives d’animació i 
afecten un sol grup de 15 alumnes, de qualsevol cicle. Es posarà en marxa quan el professor/a necessiti 
explicar el funcionament tècnic de material o de sala que es trobi en un espai massa petit com per acollir 
els 15 alumnes: caldrà que en aquests espais professionals el professor/a faci ús d’un sistema portable 
d’emissió (des d’un portàtil, mòbil, tablet, GoPro...) a un projector/monitor situat a un espai més ampli des 
d’on l’alumnat pugui seguir les explicacions. 
 
- Classes on-line:  classes virtuals que giren entorn a l’explicació i pràctica de determinat programari (cada 
docent té assignada una aula d’informàtica des d'on la impartirà en un dia i horari concrets cada setmana 
i l’alumnat la seguirà des de casa ja sigui amb accés a llicències –de la suite Adobe- o bé remotant les 
màquines d’aquella aula). D’aquesta manera superem la bretxa digital entre els alumnes més vulnerables i 
aquells amb més recursos. Cal tenir en compte però que l’alumnat que a casa disposa de MAC no podrà 
remotar màquines Windows de l’escola. Li haurem de subministrar llicències. 
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Per altra banda, la Comissió de Mòduls de Projectes (equip docent que l’imparteix), reunida la primera 
setmana de setembre, decideix, amb total consens, que el fet de dur a terme un projecte final intercicle 
amb alumnes dels diferents perfils de la família duent cadascú tasques que li son pròpies imitant així al 
màxim un entorn real (fins ara, un dels trets distintius del nostre projecte educatiu) aquest curs 2020/21 no 
es pot mantenir de la manera que es feia.  Evidentment això xocaria frontalment amb tota la feina de fer i 
mantenir grups bombolla. Ara bé, per tal de mantenir l’essència de l’esperit de treball en grup i evitar el 
contacte presencial, s’idea la figura de “l’assessor virtual” com un recurs cooperatiu, sempre en format 
telemàtic. 
 
Pel que fa a l’horari del professorat, l’equip directiu d’EMAV facilita que totes les activitats no lectives, 
especialment les de coordinació del professorat, es facin, preferentment, de manera telemàtica. 
 
I en tot moment es recomana a tot el personal consultar assíduament la web escolasegura.gencat.cat 
(disponible també al blog Lectures recomanades de la Sala professorat de Moodle) per tal d’accedir de 
manera fàcil i ben estructurada a les darreres informacions relacionades amb el desenvolupament del 
curs escolar en el marc de la pandèmia de la covid-19 com a font fiable. 
 

2.2. En cas de confinament parcial 
 
En el supòsit d’haver de prendre mesures de confinament parcial, passaríem a confinar el grup estable de 
convivència integrat pels 15 alumnes que, en el nostre cas, no inclou cap docent i que consisteix en mig 
grup de curs o promoció. 
 
I estudiaríem aquell professorat de l’equip docent d’aquest grup amb qui haguessin mantingut algun 
contacte de major risc, més estret o de major vulnerabilitat per tal de garantir que en els següents quinze 
dies no presenten símptomes fent teletreball. En principi, confiem que mantindran la norma de mantenir 
la distància de metre i mig de seguretat i que duran sempre la mascareta ben posada. Per tant, podrien 
quedar exclosos d’aquest confinament. 
 
Pel que fa a les classes, es valoraria en funció del moment del curs en què es produís.  
 
Durant les dues primeres setmanes de quarantena en aïllament, el grup d’alumnes CONFINAT duria a 
terme tots els dies l’horari establert de setmana NO PRESENCIAL. 



 

 
 
 
 

 
Gran Via de les Corts Catalanes 173-175 
08014 Barcelona  
Tel 93 300300  
http://emav.com 

10 

PLA D’ORGANITZACIÓ D’EMAV PER AL CURS 2020/21  
DEFINITIU, SETEMBRE DE 2020 

Passats aquests primers quinze dies, si en la seva majoria es pogués reincorporar es compensaria duent 
a terme dues setmanes de matèries de l’horari establert en presencialitat. I l’altra meitat de classe del 
mateix curs i promoció passaria a fer les dues seguides horari online per compensar i no desequilibrar-
se en hores rebudes de cada matèria. 
 
Ara bé, si el confinament s’estipula més llarg de dues setmanes o bé és un moment del curs molt avançat 
que ja no permet recuperar hores presencials en el moment que acabi, per tal de no perjudicar el grup 
que segueix el curs en setmana alterna, el grup confinat mantindria la seva rutina en les setmanes de 
seguiment online. En les setmanes d’horari presencial, mantindria el seguiment només d’aquelles matèries 
que s’imparteixen de manera sincrònica (havent-hi el grup no confinat a l’aula) i les classes purament 
online seguint, a més a més i per emissió en streaming, les explicacions de tipus tècnic amb l’equip 
portable de la segona planta, si els recursos tecnològics amb què somiem ens ho permeten. D’aquesta 
mantera preveiem poder mantenir l’activitat lectiva i els hàbits d’estudi i classes com una rutina quotidiana 
per al grup confinat fins que deixés de ser de risc.  
 
El confinament parcial podria afectar a més d’un grup estable, per la qual cosa, es mantindria el mateix 
model tant si es tracta de les dues meitats del mateix curs com si es tracta de grups de diferents cicles. 
Per nosaltres, el que és important és que el professorat pugui continuar impartint classes des de les 
instal·lacions del centre per tal de poder mostrar i explicar configuracions i equips que ni alumnes ni 
docents tenen opció de tenir a casa seva i alhora comptar amb tot el potencial de connectivitat, equips 
d’emissió, d’emmagatzematge, llicències i tecnologia avançada que estem implementant com a xarxa de 
seguretat per tal que l’engranatge de l’activitat d’ensenyament/aprenentatge a EMAV no s’aturi malgrat cap 
pandèmia ni contratemps. 

2.3. En cas de tancament total del centre 
 

En el cas que calgués recórrer al tancament total del centre, necessitaríem, abans que res, cobrir la bretxa 
digital d’equips potents per tal que el professorat pogués continuar impartint les seves matèries des de 
casa. En aquest sentit, el professorat que ho requereixi es podria endur -o, en el cas del personal de risc, 
podríem fer-los-hi arribar- el seu ordinador de sobretaula del despatx. D’aquesta manera, mantindríem 
les aules d’informàtica intactes per si cal que els alumnes les hagin de fer servir remotament des de casa, 
aprofitant-ne així la seva potència de hardware i les seves llicències de software. 
 
Pel que fa a la continuïtat de l’activitat lectiva, mantindríem els horaris híbrids dissenyats per aquest curs 
fent que la setmana no presencial tinguin totes les classes cobertes mentre que la dissenyada com a 
presencial segueixin només les online i sincròniques (que, enlloc de ser impartides des d’una aula de 
l’escola amb companys in situ, el/la docent duria a terme des de casa seva aprofitant el mateix sistema 
d’emissió i feedback però per la totalitat del grup/curs, és a dir, els 30 de la promoció com a receptors). 



 

 
 
 
 

 
Gran Via de les Corts Catalanes 173-175 
08014 Barcelona  
Tel 93 300300  
http://emav.com 

11 

PLA D’ORGANITZACIÓ D’EMAV PER AL CURS 2020/21  
DEFINITIU, SETEMBRE DE 2020 

A més a més, contemplem també la possibilitat d’enregistrar totes les classes en el servidor de l’escola 
per tal que l’alumnat les pugui recuperar en qualsevol moment. D’aquesta manera garantim que, si per 
motius de salut, personals o de recursos no es pot connectar a les classes online o sincròniques en el 
moment en directe, les podrà seguir en diferit. 
 
En aquest escenari el més complex de cobrir continua sent les classes pràctiques en espais professionals 
i amb elevats requeriments tecnològics; en aquest sentit, a banda d’esperar indicacions de com procedir 
i avaluar per part del Departament d’Educació, el professorat dissenyarà en la seva programació d’inici de 
curs activitats per si es dóna el cas i algun(s) instrument d’avaluació alternatiu com podrien ser supòsits 
pràctics. 

 

3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS   
 

3.1. Diagnosi i introducció 
 
L’activitat lectiva del curs escolar 2020-2021 es durà a terme en la modalitat de presencialitat en alternança. 
És a dir, en el cas dels nostres estudis (cicles formatius de grau superior) de dos cursos de durada, cada 
cicle es dividirà, a banda d’entre primer i segon, també entre A i B, per tal de treballar en grups més reduïts 
que permetin garantir les distàncies mínimes de seguretat (d’un metre) requerides entre els membres 
estables de convivència. 
 
Dit això, cada subgrup assistirà al centre 17 setmanes i seguirà l’activitat lectiva de manera telemàtica durant 
17 setmanes també. 
 
La intenció és establir aquesta rutina durant tot el curs sempre que les condicions sociosanitàries ho 
permetin. 
 
La proposta d’organització pedagògica que plantegem funciona per igual a tots els CFGS que impartim 
excepte per al CFGS d’Animacions 3D. En aquest cas, hem tingut en compte no només les especificitats 
curriculars del cicle (el 90% de les classes són desdoblades) sinó també els elevats requeriments de 
software i hardware necessaris per tal del correcte assoliment de les competències bàsiques vinculades 

a la professió. D’aquesta manera, la totalitat dels alumnes de primer i de segon curs del cicle d’Animacions 
3D assistirà presencialment a les classes al centre garantint, així, que no es produeixi una bretxa que 
perjudiqués aquell alumnat amb menys recursos .  
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Continuarem tenint grups de convivència estables de 15 alumnes i, en el cas de les classes teòriques on 
encabíem 30 alumnes a una mateixa aula, es plantejarà la fórmula de “classe simultània” en dos espais 
diferents de l’escola (a través d’un sistema d’streaming aula a aula, els alumnes d’un grup veuran en directe 
la classe que el professor està fent a l’altre grup des d’una altra aula).  

3.2. Alumnes 
 
En el seu dia a dia, l’alumnat de manera obligatòria haurà de dur en tot moment mascareta ben 
col·locada (cobrint boca i nas), respectar el metre i mig de distància de seguretat i rentar-se les mans 
amb gel hidroalcohòlic a l’accedir a l’edifici i a qualsevol nou espai/aula o tocar material compartit.  
A les aules, la distància mínima es rebaixa a un metre entre membre del grup estable. 
Es recomana que els alumnes  estiguin asseguts mirant en el mateix sentit, quan l’activitat ho permeti. Se’ls 
demanarà també que dins la seva aula s’assegui ocupant, prioritàriament sempre que sigui possible, el 
mateix lloc/ordinador; contribuint així a una disminució del risc. 
 
Per altra banda, se’ls recomanarà portar una mascareta de recanvi a la bossa (per si la que du es trenca) i 
una botella de beguda d’ús individual per al descans.  
 
A més a més, tenint en compte que l’espai professional (aula, plató, etc.) estarà nét i desinfectat i el 
material en en el nostre centre és en la seva majoria d’ús compartit; quan entrin caldrà que ho facin amb 
mans desinfectades abans d’entrar (no un cop a dins) i junts s’hauran de corresponsabilitzar a l'hora de 
netejar i desinfectar equips professionals que utilitzen com un hàbit professional de prevenció de riscos 
laborals a l’acabar la classe.  
 
 
Per tal de minimitzar el risc, a les Normes de Funcionament del Centre s’incorpora un nou paràgraf per 
tal de flexibilitzar la normativa d’assistència (punt 5.2.4.); tot i que en la quotidianitat es continuarà passant 
llista (per a una millor traçabilitat).  
 
A la zona exterior de l’edifici s’hi habilitaran zones demarcades d’espera per a l’entrada per a cada grup. 
En cas que un alumne arribi tard, passarà a l’interior sempre que el conserge ho resolgui i mantenint les 
distàncies de seguretat envers els grups de convivència que estan accedint en aquell moment. Un cop 
dintre de l’edifici, caldrà que es situï davant l’aula on li toca fer classe. El professor/a el farà entrar quan 
ho consideri oportú.  
 
A EMAV al curs 2020/21 s’han matriculat un total de 354 alumnes, 180 a primer curs i 174 a segon. Tanmateix 
els grups d’alumnes que coincidiran assistint de manera presencial a l’escola seran un total de 150 en torn 
de matí i 75 en torn de tarda (un cop finalitzat el primer trimestre els 15 del curs propi de realització deixarà 
d’assistir ja que està recuperant les classes de l’últim trimestre del curs anterior pendents del confinament). 
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S’ha de tenir en compte que és un número orientatiu ja que caldria restar els casos que deixaran de venir 
per simptomatologia compatible o altres causes donada la flexibilització de la normativa d’assistència. 
 
 

Horaris en torn de matí de 8.00 a 14.30h: 150 alumnes totals (abans, 240) 
 
CFGS PRODUCCIÓ:  
15 alumnes de primer (GRUPS A/B alterns) + 15 alumnes de segon (GRUPS A/B alterns) 
 
CFGS REALITZACIÓ MATÍ:  
15 alumnes de primer (GRUPS A/B alterns) + 15 alumnes de segon (GRUPS A/B alterns) 
 
CFGS SO:  
15 alumnes de primer (GRUPS A/B alterns) + 15 alumnes de segon (GRUPS A/B alterns) 
 
CFGS ANIMACIONS 3D:  
15 alumnes de primer (GRUP A) + 15 alumnes de primer (GRUP B) + 15 alumnes de segon (GRUP 
A) + 15 alumnes de segon (GRUP B).  

 
Horaris en torn de tarda de 14.30 a 21.00h: 72 alumnes totals (abans, 120 + alumnes de cursos 
d’especialització fins a 40).  
 
CFGS REALITZACIÓ TARDA:  
15 alumnes de primer (GRUPS A/B alterns) + 15 alumnes de segon (GRUPS A/B alterns) 
 
CFGS IL·LUMINACIÓ: 15 alumnes de primer (GRUPS A/B alterns) + 15 alumnes de segon (GRUPS 
A/B alterns) 
 
EMAVPRO: 14 alumnes del Curs de Realització (especialització) només durant el primer trimestre.  
 
Els grups d’alumnes descrits hauran de dur mascareta durant les classes, segons les instruccions 
modificades i ampliades per al mes de setembre del PROCICAT i ocupar sempre el mateix seient 
a les aules per facilitar un hipotètic futur rastreig. 

3.3. Professionals: professorat i PAS 
 
Donat que la dotació de professorat, com la dotació d’espais, no augmenta a pesar de què la situació 
exigeix el desdoblament del 100% de les matèries, hem de contemplar que haurem d’enregistrar i guardar 



 

 
 
 
 

 
Gran Via de les Corts Catalanes 173-175 
08014 Barcelona  
Tel 93 300300  
http://emav.com 

14 

PLA D’ORGANITZACIÓ D’EMAV PER AL CURS 2020/21  
DEFINITIU, SETEMBRE DE 2020 

moltes de les classes que farem per a què l’alumnat les pugui consultar posteriorment des de casa i com 
a garantia en cas de problemes de connectivitat puntuals o de disponibilitat de hardware en un horari 
concret. 
 
És per això que hem assignat, a cada professor/a, l’aula teòrica o tècnica que necessita en cada moment 
per tal de poder dur a terme les seves classes, ja siguin presencials, ja siguin online. La direcció de l’escola 
està treballant per tal de facilitar la feina del professorat a l’hora de fer les classes sincròniques, online o 
simultànies (descrites al punt 1 d’organització pedagògica). Tot i així, quedarà oberta l’opció de treballar 
des de casa quan s’hagin d’impartir sessions purament online durant tota la seva jornada, així com també 
s’oferirà la possibilitat del teletreball en horaris fins ara de permanència (sempre que no hi hagin 
convocades reunions que hagin de ser presencials per algun motiu). 
 
L’espai de referència dels professors és el seu despatx. Tots els professors del centre disposen 
d’ordinador propi i un taula assignada. Als despatxos sí que es poden mantenir les distàncies de seguretat 
establertes sense fer cap modificació, aquest curs s’han redistribuït tenint en compte qui imparteix classes 
en torn de matí i qui de tarda o en horari partit per evitar que coincideixin molts en el mateix horari. Si tot 
i així i malgrat el teletreball detectem que en algun hi ha una ocupació molt elevada en les mateixes franges 
horàries habilitarem altres espais com a despatx per a millorar-ho.  
 
No hi ha cap docent al centre que imparteixi classe a un sol grup de convivència estable. És per això que, 
seguint les instruccions del PROCICAT, l’ús de la mascareta serà obligatori per a la seva seguretat i la dels 
grups als quals imparteix classe. 
 
Normativament, s’especifica que l’ús de mascaretes per a professionals adults dels centres educatius 
(docents, administratius i personal subaltern i de suport) és recomanable en el marc dels grups estables i 
obligatòria fora d’aquests grups. En aquest moment es proposa que, de la mateixa manera que en 
qualsevol entorn comunitari, l’ús de mascareta en els centres educatius sigui obligatori per a persones 
adultes.  
En altres documents s’estipula com a obligatòria per al personal quan imparteixi classes a diferents 
grups, quan no formi part del grup de convivència estable i no es pugui mantenir la distància d’1,5 
metres.  
 
Algunes sales de reunions queden petites segons la normativa de distanciament de seguretat i podrien 
passar a ser: sala d’ús exclusiu de confinament de casos sospitosos i/o despatx per a un o dos docents, 
si calgués. Pel que fa als claustres, podrien fer-se presencialment a la sala d’actes, un cop es permetin 
reunions de més de 10 persones i la situació pandèmica millori. Tot i així enguany es prioritza el teletreball 
i que sempre hi hagi l’opció de seguir-les en format telemàtic com s’han anat fent durant el confinament 
i final de curs per minimitzar desplaçaments, possibles contactes, afavorir conciliacions i la sostenibilitat 
en la dedicació horària que requereix la compaginació de l’ensenyament presencial i telemàtic assumit. 
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3.4 Espais 
 
L’EMAV imparteix 6 CFGS: 4 en horari de matí i 2 en horari de tarda.  
 
En el nostre centre les aules, en especial les de teoria, no poden acollir més de 15 alumnes a la vegada, 
tenint en compte la distància de seguretat descrita a les instruccions establertes pel PROCICAT i 
concretada en un metre entre els alumnes que formen part del mateix grup estable de convivència.  
 
A les aules d’informàtica i tècniques (platós, estudi de ràdio, estudi de so, estudi de fotografia i sales 
d’edició) tampoc hi ha l’espai suficient per a grups de més de 15 alumnes (en alguns casos, com veurem 
més endavant, l’espai és encara més restringit).  
 
És per això que, malgrat que el número d’alumnes matriculats per curs és de 30 estudiants, els grups 
estables de convivència a l’escola hauran de ser, enguany, d’un màxim de 15 alumnes, per a poder fer 
front, així, a les necessitats resultants de la situació. Aquesta conclusió és determinant a l’hora de definir 
l’organització pedagògica del curs, doncs només és possible encabir aquesta divisió de grups als espais 
de l’escola si plantegem un curs híbrid, amb classes presencials i classes online, en què cada grup de 15 
alumnes del mateix curs vingui una setmana sí, una setmana no (garantint-ne, així, la presencialitat a un 
50% de les classes del curs).  
 
Partint d’aquesta realitat, cal definir els espais d’ús d’aquests grups d’alumnes durant les setmanes en què 
facin classes presencials, però també els espais des dels quals els professors faran classe online als 
alumnes que es queden a casa (espais, moltes vegades, tècnics). La naturalesa teòrico-pràctica dels 
estudis que impartim suposa un ús compartit de la majoria dels espais de l’escola. Així, per posar un 
exemple, un alumne de producció farà classe de teoria a un aula teòrica, classe d’informàtica a les aules 
d’ordinadors i classes pràctiques a plató de televisió o a la sala de projectes. A la vegada, un alumne de 
realització necessitarà també fer ús del plató, d’una aula teòrica i d’una d’informàtica. Així doncs, es fa 
complicat, en el nostre cas, establir una única aula de referència per a un sol grup, de la mateixa manera 
que resulta impossible comptar amb un únic professor/tutor de referència per als 15 alumnes (els 
professors són especialistes de les matèries que imparteixen i, doncs, fan classes a diferents cicles i a 
diferents grups). L’ús compartit dels espais necessita d’un protocol de desinfecció eficient (com descriu 
el punt 5 d’aquest pla), però també d’una estratègia horària que plantegi entrades i sortides esglaonades i 
que limiti l’habitabilitat d’aules, passadissos i espais tècnics. L’ocupació dels diferents espais està 
condicionada, a la vegada, pels horaris del professorat que, en molts casos, són de matí i de tarda.  
 
Tot i així, als horaris s’ha intentat que els grups canviïn d’aula el mínim possible, per tal de minimitzar les 
accions de desinfecció que s’hauran de dur a terme. D’aquesta manera, els espais assignats a cada grup 
són:  
 
 



 

 
 
 
 

 
Gran Via de les Corts Catalanes 173-175 
08014 Barcelona  
Tel 93 300300  
http://emav.com 

16 

PLA D’ORGANITZACIÓ D’EMAV PER AL CURS 2020/21  
DEFINITIU, SETEMBRE DE 2020 

CFGS PRODUCCIÓ primer curs:  
 

- Aula teòrica: A12 
- Aules d’informàtica: A5, A6 
- PLPV (plató polivalent), els DIVENDRES 

 
CFGS PRODUCCIÓ segon curs:  
 

- Aula teòrica: A11 
- Aules d’informàtica: A9, A5 
- PLPV (plató polivalent) i PLTV (plató de televisió) els DIMARTS 
- Sales d’edició 

 
CFGS REALITZACIÓ MATÍ primer curs:  
 

- Aula teòrica: A10 
- Aules d’informàtica: A7, A16, A3 
- PLPV (plató polivalent) i PLTV (plató de televisió) els DIMECRES 
- Sales d’edició 
- Sala taller (DIMARTS I DIVENDRES) 

 
 
CFGS REALITZACIÓ MATÍ segon curs:  
 

- Aula teòrica: A13 
- Aules d’informàtica: A7, A6, A5 
- PLPV (plató polivalent) i PLTV (plató de televisió) els DIMECRES 
- Sales d’edició 
- Sala taller (DIMARTS I DIVENDRES) 

 
 
CFGS SO primer curs:  
 

- Aula teòrica: A15, A14 
- Aules d’informàtica: A16, A9, A4, A5, 7, A6, A5 
- PLPV (plató polivalent) els DIJOUS 
- Estudi de ràdio (DILLUNS I DIMECRES) 
- Estudi de so (DIMECRES) 
- Sala taller (DILLUNS) 

 
CFGS SO segon curs:  
 

- Aula teòrica: A15, A1 
- Aules d’informàtica: A16, A9, A4, A5, 7, A6, A5 
- SALA D’ACTES els DILLUNS, DIMARTS 
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- Estudi de ràdio (DIVENDRES) 
- Estudi de so (DIMARTS, DIVENDRES) 
- PLTV (DIVENDRES) 
- PLPV (DILLUNS) 

 
CFGS ANIMACIONS primer curs:  
 

- Aula teòrica: A14, A11, A13 
- Aules d’informàtica: A4, A6, A3, A7, A9, A2 
- SALA TALLER (dijous) 

 
 
CFGS ANIMACIONS segon curs:  
 

- Aula teòrica: A12, A14 
- Aules d’informàtica: A4, A6, A3, A7, A9, A2 
- ESTUDI DE FOTO 
- SALA DE PROJECTES 

 
CFGS REALITZACIÓ TARDA primer curs:  
 

- Aula teòrica: A12 
- Aules d’informàtica: A3, A7, A16 
- PLPV (plató polivalent) i PLTV (plató de televisió) els DIMECRES 
- Sales d’edició 

 
CFGS REALITZACIÓ TARDA segon curs:  
 

- Aula teòrica: A11 
- Aules d’informàtica: A4, A5 
- PLPV (plató polivalent) i PLTV (plató de televisió) els DIVENDRES 
- Sales d’edició 

 
CFGS IL·LUMINACIÓ TARDA primer curs:  
 

- Aula teòrica: A13, A8 
- Aules d’informàtica: A9, A6, A3, A4 
- PLPV (plató polivalent) (DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES) 
- ESTUDI DE FOTO 

 
CFGS IL·LUMINACIÓ TARDA segon curs:  
 

- Aula teòrica: A10 
- Aules d’informàtica: A6, A7, A9 
- PLPV (plató polivalent)  
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- PLTV (plató de televisió) els DILLUNS I ELS DIMARTS 
- SALA D’ACTES (DIMECRES I DIVENDRES 
- PROJECTES 
- ESTUDI DE FOTO 
- Sales d’edició 
-  

 
Aquest quadre organitzatiu resumeix la relació de grups, espais i professors.  
 

GRUPS Núm. 
ALUMNES 

DOCENTS 
TEMPORALS 

TUTOR 
(1r i 2n) 

ESPAI TEORIA 
ESTABLE ESPAIS TEMPORALS 

PROD1 GRUP A 15 M.Pérez 
A.González 
C.Sudrià 
A.Peña 
M.Zanoguera 
A.Fernández 
M.Vargas 

M.Pérez A12 A5, A6 
 
PLPV (plató polivalent), 
els DIVENDRES 
 

PROD1 GRUP B 15 M.Pérez 
A.González 
C.Sudrià 
A.Peña 
M.Zanoguera 
A.Fernández 

PROD2 GRUP A 15 A.Peña 
M.Zanoguera 
Á.Hernández 
V.Blanco 
A.Fernández 
M.Pérez 

A11 
 

A9, A5 
 
PLPV (plató polivalent) i  
PLTV (plató de televisió) 
els DIMARTS 
 
Sales d’edició 
 

PROD2 GRUP B 15 A.Peña 
M.Zanoguera 
S.Sánchez 
V.Blanco 
A.Fernández 
M.Pérez 

RM1 GRUP A 15 A.Fernández 
R.García 
M.Vargas 
M.Espinosa 
J.Zoroa 
A.Montaner 
 

J.Zoroa A10 A7, A16, A3 
 
PLPV (plató polivalent) i 
PLTV (plató de televisió) 
els DIMECRES 
 
Sales d’edició 
 
Sala taller (DIMARTS I 
DIVENDRES) 

 

RM1 GRUP B 15 A.Fernández 
R.García 
M.Espinosa 
J.Zoroa 
A.Montaner 
C.Tebé 
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A.Hernández 
RM2 GRUP A 15 A.Hernández 

P.Icart 
A.González 
M.Pérez 
R.García 
V.Blanco 
S.Sánchez 
C.Tebé 

A13 A7, A6, A5 
 
PLPV (plató polivalent) i 
PLTV (plató de televisió) 
els DIMECRES 
 
Sales d’edició 
 
Sala taller (DIMARTS I 
DIVENDRES) 

 

RM2 GRUP B 15 J.Zoroa 
P.Icart 
A.González 
R.García 
V.Blanco 
S.Sánchez 
C.Tebé 

SO1 GRUP A 15 M.Espinosa 
J.Molero 
S.Sánchez 
M.Vargas 
S.Torregrosa 
J.Perales 

S.Torregrosa A15, A1 A16, A9, A4, A5, 7, A6, A5 
 
PLPV (plató polivalent) 
els DIJOUS 
 
Estudi de ràdio (DILLUNS 
I DIMECRES) 
 
Estudi de so 
(DIMECRES) 
 
Sala taller (DILLUNS) 

SO1 GRUP B 15 

SO2 GRUP A 15 J.Perales 
S.Torregrosa 
V.Blanco 
J.Molero 
A.Hernández 

A15, A1 Aules d’informàtica: A16, 
A9, A4, A5, 7, A6, A5 
 
SALA D’ACTES els 
DILLUNS, DIMARTS 
 
Estudi de ràdio 
(DIVENDRES) 
 
Estudi de so (DIMARTS, 
DIVENDRES) 
 
PLTV (DIVENDRES) 
 
PLPV (DILLUNS) 
 

SO2 GRUP B  J.Perales 
S.Torregrosa 
V.Blanco 
J.Molero 
A.Hernández 

ANI1 GRUP A 15 M.Fernández 
S.Gámiz 
T.Milán 
M.Vargas 
A.Montaner 
A.Fernández 
JM.Duque 

S.Gámiz A14, A9  A4, A6, A3, A7, A9, A2 
 
SALA TALLER (dijous) 

ANI GRUP B 15 
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C.Sudrià 
M.Gascón 

ANI2 GRUP A 15 T.Milán 
J.Aguilera 
JM.Duque 
A.Montaner 
C.Sudrià 
S.Gámiz 
M.Solé 
M.Fernández 
V.Blanco 
M.Gascón 

A14 A4, A6, A3, A7, A9, A2 
 
ESTUDI DE FOTO 
 
SALA DE PROJECTES 
 

ANI2 GRUP B 15 

RT1 GRUP A 15 M.Solé 
O.vega 
V.Blanco 
M.Gascón 
X.España 
J.Jardí 
M.Espinosa 
+ Assessor/a 
lingüístic/a 

O.Vega A12  
A3, A7, A16 
 
PLPV (plató polivalent) i 
PLTV (plató de televisió) 
els DIMECRES 
 
Sales d’edició 

RT1 GRUP B 15 

RT2 GRUP A 15 O.Vega 
P.Icart 
C.Tebé 
G.Boquet 
M.Solé 
X.España 
A.González 
S.Sánchez 

A11 A4, A5 
 
PLPV (plató polivalent) i 
PLTV (plató de televisió) 
els DIVENDRES 
 
Sales d’edició 

 
RT2 GRUP B 15 O.Vega 

P.Icart 
A.González 
G.Boquet 
M.Solé 
C.Tebé 
X.España 

ILU1 GRUP A 15 N.Méndez 
O.Peñalver 
A.Fernández 
M.Gascón 
A.González 
M.Fernández 
+ Assessor/a 
lingüístic/a 

O.Peñalver A13, A8  
A9, A6, A3, A4 
 
PLPV (plató polivalent) 
(DILLUNS, DIMECRES, 
DIVENDRES) 
 
ESTUDI DE FOTO 

ILU1 GRUP B 15 N.Méndez 
O.Peñalver 
A.Fernández 
M.Gascón 
A.González 
M.Fernández 
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+ Assessor/a 
lingüístic/a 

ILU2 GRUP A 15 M.Gascón 
X.España 
N.Méndez 
J.Jardí 
P.Icart 

A10  
A6, A7, A9 
 
PLPV (plató polivalent)  
PLTV (plató de televisió) 
els DILLUNS I ELS 
DIMARTS 
 
SALA D’ACTES 
(DIMECRES I 
DIVENDRES 
 
PROJECTES 
 
ESTUDI DE FOTO 
 
Sales d’edició 
 

ILU2 GRUP B 15 O.Vega 
M.Gascón 
S.Sánchez 
O.Peñalver 
C.Tebé 
A.Fernández 

 
Com es pot observar en el quadre anterior, els grups no tenen cap docent estable associat al grup. 
 
L’explicació d’això és que el projecte curricular propi d’EMAV es caracteritza per la distribució de matèries 
entre el seu professorat amb un elevat grau d’especialització per Unitats Formatives (a diferència de la 
majoria de centres que treballen docent/mòdul). Això implica una elevada rotació i, doncs, que no puguem 
assignar un docent estable al grup. 
 
A més a més la figura del tutor/a en el nostre cas és la de coordinador del cicle, per ant, ni tan sols els 
tutors poden assignar-se de manera aïllada i hermètica a un únic grup ja que a banda de potser impartir 
matèries en altres cicles de la mateixa família, acompanyen a nivell tutorial els alumnes de 1r i de 2n curs, 
durant tot el seu pas pel centre com a persona de referència que els acompanya en tota la seva trajectòria 
acadèmica a l’escola. 
 
Als DCCs de l’escola es poden consultar les diferents assignacions matèria-professor.  
 
Els espais comuns (passadissos, mediateca, menjador d’alumnes, ascensors, lavabos, sales de reunions) 
modifiquen i limiten, també, el seu ús.  

 
Els passadissos són espais de trànsit amb recorreguts d’entrada i de sortida definits. No es permetran 
reunions ni classes en aquests espais. Els punts de trobada estaran convenientment senyalitzats a l’exterior 
de l’edifici i a l’interior de les aules. A la planta superior, en cas de necessitat i sempre sota la demanda 
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d’un/a professor/a, es pot habilitar un tros de passadís davant de l’aula per a instal·lar un projector i afavorir 
la descongestió en espais de treball petits a partir de la transmissió simultània de continguts.  
 
La mediateca: cada grup estable d’alumnes disposarà d’un espai per a consultes i petits treballs o reunions 
en grup per a les setmanes de presencialitat. S’assignarà una taula amb ordinador i una taula quadrada de 
reunions per a cadascun, excepte per als grups d’Animació que, per la naturalesa dels seus estudis i les 
característiques d’ocupació d’espais, només disposaran dels llocs de treball assignats per a cada classe 
sobre horari. Les taules estaran marcades amb els noms dels cicles i els grups.  
 
El menjador d’alumnes: tanquem el servei d’espai de menjador per als alumnes perquè és un espai 
d’especial risc de contagi (al menjar es treuen mascaretes) i no tenim personal per destinar-hi per a 
supervisió i vigilància del compliment de mesures de seguretat. També perquè implicaria que s’hi 
concentressin alumnes de diferents cicles al mateix temps, entrecreuant-se sense pertànyer al seu grup 
estable. A més a més, d’aquesta manera s’evita també que romanguin al centre més temps del que sigui 
estrictament necessari. 
 
La sala del menjador d’alumnes passa a ser, en primer lloc, una possible aula de suport en cas de 
necessitat com a utilitat principal; i, en segon terme, com a office d’ús exclusiu del professorat, com a 
menjador secundari només quan coincideixin en nombre un aforament superior al que permet actualment 
amb distàncies de metre i mig entre comensals el menjador principal de professors. Si no s’hi pot garantir 
la distància de seguretat entre ells, servirà per descongestionar-lo.  
 
El menjador de professorat: cal tenir en compte de no fer ús de plats, coberteria, tasses, etc. de manera 
comunitària. Cada membre de l’equip ha de rentar i custodiar els seus estris per evitar  que els manipulin 
o se’n faci un ús cooperatiu. Es dotarà de paper d’un sol ús per a l’assecat. 
 
Els ascensors: es pot fer ús dels ascensors només de manera individual i per a persones amb dificultats 
de mobilitat o per trasllat d’equipament pesat; se’n limita l’ús per la seva condició d’espai on la distància 
mínima de metre i mig es fa difícil de mantenir.  
 
Sala de juntes: en aquest espai es poden seguir fent reunions presencials de fins a 10 persones, com 
marquen les instruccions. En cas que calgui fer-les presencialment de manera imprescindible i siguin com 
màxim 10 persones, cal aplicar totes les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, 
neteja, desinfecció i ventilació de l’espai, etc.). Durant tot l’horari escolar, cal mantenir distància i mascareta 
també a les entrades dels centres i fora del recinte educatiu 
 
Les dues sales de reunions més petites passaran a ser: un espai per a trobades en molt petit comitè 
respectant distàncies, o bé, un despatx per a màxim 2 professors/es, si fa falta descongestionar-ne algun; 
i l’altra com a espai de seguretat i aïllament COVID. 
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Pel que fa l’ús dels lavabos, ara es fa encara més evident una mancança ja detectada: el número de banys 
d’aquest edifici. Com a mesura preventiva, es reparteixen assignant-ne dos per cada grup estable (de 15 
alumnes) tenint en compte el torn (matí/tarda) en que en faran ús. En alguns casos s’assigna un a un grup 
estable i un segon de reforç (“comodí” en cas d’urgència); tot i que per horari no està previst que 
coincideixin un gran nombre d’alumnes en el descans, hem d’evitar aglomeracions fent cua, per això no 
n’assignem un d’ús exclusiu per cada grup estable. Per això i perquè ens en faltaria! És poc raonable 
demanar que alumnes que estan fent classe a la planta baixa pugin al segon pis només per anar al servei. 
L’única excepció és l’alumnat d’animació, com que presencialment son el doble,  en tindran tres a la seva 
disposició a la planta baixa i només un a la segona perquè hi imparteixen molt poques matèries. 
 

WC’s PLANTA BAIXA 

 

WC’s SEGONA PLANTA 

PERSONAL 
d’EMAV (40) 
 
EMAVPRO (14) 
*bany adaptat 

ANI1 (30) 
SO1 (15) 
-- 
IL·LU1 (15) 
*bany adaptat 

PERSONAL 
d’EMAV (40) 
 
EMAVPRO (14) 
*bany adaptat 

SO (30) 
-- 
IL·LU (30) 
 
*bany adaptat 

PROD (30) 
REAM (30) 
-- 
REAT (15) 

WC COMODÍ 
Per si el que tens assignat al 
teu grup està ocupat i t’urgeix 
ANI 
SO  
--- 
IL·LU 

PROD (30) 
REAM (30) 
-- 
REAT (15) 

ANI (15)  
-- 
IL·LU (30) 

PROD (30) 
REAM (30) 
-- 
REAT (15) 

ANI2 (30) 
SO2 (15) 
-- 
IL·LU2 (15) 

PROD (30) 
REAM (30) 
-- 
REAT (15) 

SO (30) 
-- 
IL·LU (30) 
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4. ORGANITZACIÓ D’HORARI I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 
  

 

 

 

 
Els horaris dels cicles segueixen sent de 8 a 14.30 per als cicles de matí i de 14.30 fins a 21.00 per als 
cicles de tarda. Tot i així, dins d’aquest marc general, hi ha grups que entren habitualment més tard o 
més d’hora, depenent del conjunt de matèries i de la seva distribució al llarg de la setmana. Ara bé, per 
tal de descongestionar les entrades i sortides en aquells moments en què coincideixen més grups, hem 
establert franges de 10 minuts d’accés a l’edifici per a 2 grups a la vegada (amb diferència de 5 minuts 
entre ells). També les entrades i les sortides al descans, han estat regulades per tal de no fer coincidir els 
grups a l’hora de sortir al pati. Aquest petit esquema es troba traduït sobre els horaris dels cicles; a 
cadascuna de les matèries hi apareix especificat l’horari d’entrada, el de descans -en cas que n’hi hagi- i 
el de sortida. El que no podem regular és què faran durant el descans. Sí podem recomanar i recordar 
insistentment que ocupin l’espai que tenen designat. 
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*PROD= CFGS PRODUCCIÓ 
*RM= CFGS REALITZACIÓ MATÍ 
*SO= CFGS SO 
*ANI= CFGS ANIMACIÓ 

 

  
*RT= CFGS REALITZACIÓ TARDA 
*ILU= CFGS IL·LUMINACIÓ 
*EMAVPRO (només 1r trimestre) 

 
 

 
L’1 i el 2 indiquen primer i segon curs respectivament 
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*PROD= CFGS PRODUCCIÓ 
*RM= CFGS REALITZACIÓ MATÍ 
*SO= CFGS SO 
*ANI= CFGS ANIMACIÓ 

 

  
*RT= CFGS REALITZACIÓ TARDA 
*ILU= CFGS IL·LUMINACIÓ 
*EMAVPRO (només 1r trimestre) 

 
 

 
L’1 i el 2 indiquen primer i segon curs respectivament 

 
A la zona exterior de l’edifici s’hi habilitaran 10 zones demarcades amb una cinta groga. Cada grup de 15 
alumnes tindrà assignada una d’aquestes zones. Es farà un mapa per tal que els alumnes tinguin clar on 
han de “reunir-se” i/o esperar per entrar abans d’accedir a l’edifici. En cas que un alumne arribi tard, 
passarà a l’interior sempre que el conserge ho resolgui i mantenint les distàncies de seguretat envers els 
grups de convivència que estan accedint en aquell moment. Un cop dintre de l’edifici, caldrà que es situï 
davant l’aula on li toca fer classe. El professor/a el farà entrar quan ho consideri oportú.  
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Els horaris de cada grup es presenten, a cada avaluació, de la següent manera *(VEURE ANNEX: 
document pdf horaris)  
 

- Un horari general per als 30 alumnes, que estarà penjat a l’entrada de l’edifici i on 
s’especifiquen les aules on hi ha els professors fent classe presencial i/o fent classe online i 
l’hora d’entrada, de sortida i de descans.  
 

- Un horari de classes PRESENCIALS per als GRUPS A, amb l’horari d’entrada/sortida/descans 
 

- Un horari de classes NO PRESENCIALS per als GRUPS B 
 

- Un horari de classes PRESENCIALS per als GRUPS B, amb l’horari d’entrada/sortida/descans 
 

- Un horari de classes NO PRESENCIALS per als GRUPS A 
 
Aquests horaris apareixeran, també, a la guia de l’alumne, i estaran a disposició del professorat del centre, 
del PAS i del personal de neteja.  
 
L’accés i sortida de l’escola estaran especificats en plànols de planta que es penjaran a l’entrada i que 
tindran els alumnes a la guia de l’alumne. També es marcaran al terra amb cintes de color els recorreguts 
d’entrada i de sortida de les aules i el recorregut a fer pels passadissos. *(veure ANNEX: MAPA 
RECORREGUTS I ENTRADES I SORTIDES) 

5. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 
 
En l’actual situació, la salut dels alumnes, del professorat i totes les altres persones treballadores del centre 
és una prioritat i totes les mesures han d’estar adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la 
traçabilitat contactes per tal de detectar nous casos com més aviat millor. 
 
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin símptomes 
compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament de diagnòstic de 
COVID-19 o en període de quarantena domiciliària  per haver tingut contacte estret amb alguna persona 
amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 
 
El centre tindrà una persona designada com a responsable de la gestió i seguiment dels casos sospitosos 
de covid. 
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5.1. Funcions de la persona Referent Covid Escola 
 
El Referent COVID Escola és un/a professional no de l’àmbit sanitari encarregada de la identificació dels 
contactes estrets escolars (tant de la classe com de les activitats extraescolars que tinguin lloc dins de 
l’escola), així com de la coordinació amb la direcció de cada centre escolar per al procés de COVID-19.  
També té un paper important en el suport de les estratègies de cribratges que es puguin establir en els 
seus centres de referència.  Cal que treballi de forma molt coordinada amb l’escola, l’equip d’AP i el servei 
de vigilància epidemiològica territorial que és qui pren les decisions de com cal actuar en cada escola.  
 
El Referent COVID Escola serà la persona encarregada de les tasques següents:  

 Contactar amb els centres educatius de forma proactiva per establir una línia directa de 
comunicació i poder estar a disposició dels dubtes que pugin generar-se.  

 Atendre i informar dels dubtes que plantegen els centres educatius sobre la manera de procedir 
i circuits d’atenció.  

 Cercar dintre del CAP, amb un referent assistencial sanitari, en el cas que la consulta no pugui 
ser resolta pel referent Covid, el/la professional que pot resoldre la consulta realitzada.  

 Introduir a la Plataforma “COVID Contacts” els contactes estrets del GCE escolar, tant de l’aula 
com, si fos el cas, de les activitats extraescolars dins de l’escola. Cal tenir present que és freqüent 
que l’escolarització sigui a una zona diferent del CAP de referència.  

 Si hi ha un cas positiu a una de les seves escoles de referència, donar suport al procés de 
recollida de PCRs al GCE i de la gestió dels resultats.  

 Comunicació fluïda amb l’escola per a l’intercanvi d’informació.  
 Coordinació amb l’Escola, l’equip d’atenció primària (EAP) -especialment amb la infermera de 

referència que l’equip hagi designat- i Salut Pública.  
 La infermera de referència del centre educatiu serà la que resoldrà els dubtes sanitaris referents 

a la COVID-19 que el Referent Covid Escolar no pugui resoldre.  
 
En el cas d’EMAV el 31 d’agost de 2020 es va designar a la coordinadora pedagògica, Marta Solé 
(martasole@emav.com) per dur a terme aquestes funcions. 

5.2. Detecció en el control d’accés  
 
Per tal de poder detectar i actuar de manera ràpida davant dels possibles casos d’infecció per COVID-19, 
es prendran mesures de: 
 

- Es prendrà la temperatura a tota persona que entra al centre. Amb termòmetres sense contacte 
o càmera tèrmica de detecció a consergeria, s’aturarà a aquell qui sobrepassi el 37,5ºC. Es repetirà 
la mesura passats 10 minuts amb un termòmetre i, en cas de mantenir-se aquesta temperatura, 
no es permetrà l’accés i s’instarà a trucar al seu centre d’atenció primària.  

mailto:martasole@emav.com)
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Se li demanarà també que ens contacti via correu electrònic quan tingui una resposta sobre el 
seu diagnòstic.  
 

- L’equip de consergeria anotarà les seves dades personals i de contacte per fer-ne un seguiment 
telefònic i per poder procedir a la traçabilitat, sabent ja si forma part d’un grup estable, de 
convivència del centre, de quin i, si és el cas, per tal d’advertir i aïllar aquest grup en cas que 
acabi confirmant-se el positiu.  
 

- Si finalment es confirma que aquell símptoma era causa de la infecció per COVID-19, s’informarà 
al CEB i s’informarà al grup natural (grup classe o grup de treball) per detectar altres possibles 
casos.  
 

 

5.3. Detecció de simptomatologia dins l’edifici, què fer i com actuar.  
 
En cas de detectar-se un cas de possible infecció en una persona que ja es troba dins el centre, en 
essència, els passos a seguir davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 
amb la COVID-19 al centre educatiu són:  
 

1r. El professor/a o persona professional d’EMAV que detecti algú amb simptomatologia 
compatible l’haurà d’acompanyar a un espai separat, d'ús individual: Sala de reunions 2. Si qui ho 
detecta és l’alumnat hauran d’avisar al professor/a que estigui amb ell o a qui vegin disponible en 
aquell moment. En qualsevol cas, el primer a fer és aïllar la persona sospitosa de possible contagi. 

 
2n. El professorat o personal de PAS ha d’avisar a la persona responsable de Covid del centre 
(Marta Solé) o, si no hi és, la persona de l’equip directiu que estigui de guàrdia aquell dia.  
 
3r. Un cop en aïllament, sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li 
ha de col·locar una mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes – 
si és més gran de 2 anys– com a la persona que l’acompanyi (en cas que es 
tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).  
Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, 
persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per sí 
soles o que tinguin alteracions de la conducta que facin inviable la seva utilització) 
l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i 
una bata d’un sol ús. El centre disposarà d’un estoc d’aquest material per a les situacions en 
que es requereixi un equip de protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un cas sospitós. 
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4t. La persona responsable, revisarà la simptomatologia i instarà (ajudarà a buscar el telèfon del 
CAP que té assignat el possible cas i instarà a trucar al moment. També es valorarà si se’n pot 
anar sol/a o si cal contactar amb algun familiar que pugui recollir-lo. Es recomana que sigui el 
CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del 
contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.  
 
 
5è. En cas de presentar símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general 
per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) 
caldrà trucar al 061.  

 
6è. Finalment el/la director/a del centre educatiu, durant les primeres setmanes, informarà 
diàriament per correu electrònic al seu referent gestor COVID del CAP de les sospites d’alumnes 
o professionals que s’hagin derivat al CAP posant en còpia a l’Oficina EduSalud del Consorci 

d’Educació de Barcelona: edusalutbcn.ceb@gencat.cat  que seran qui donarà les 
instruccions pertinents sobre les mesures que cal prendre en endavant. Engegant el protocol de 
l’apartat següent. 
 

5.4. Simptomatologia fora de l’horari escolar o en dies no lectius.  
 
Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, 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.  
 

5.5. Funcions del Centre d’Atenció Primària  
 
Al Centre d’Atenció Primària: El/la metge/ssa de família o infermera atendran el cas en les primeres 24 
hores d’inici dels símptomes i es decidirà si escau la realització d’un test PCR. Aquesta PCR, en la 
mesura del possible es farà 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 el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per coronavirus SARS-CoV- 2, 
s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa en espera del resultat de la prova.  
No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència estable mentre 
s’estigui en espera del resultat de la prova, així com tampoc dels contactes estrets convivents 
que no pertanyin a l’àmbit escolar.  
En el cas de famílies que consultin un servei mèdic privat o una mútua, actualment la recollida 
dels contactes estrets no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Per tant, serà 
responsabilitat del professional sanitari que ha atès la sospita, alertar el Servei de Vigilància 

mailto:edusalutbcn.ceb@gencat.cat


 

 
 
 
 

 
Gran Via de les Corts Catalanes 173-175 
08014 Barcelona  
Tel 93 300300  
http://emav.com 

31 

PLA D’ORGANITZACIÓ D’EMAV PER AL CURS 2020/21  
DEFINITIU, SETEMBRE DE 2020 

Epidemiològica Territorial de referència de la persona atesa en el moment en què es constati 
un resultat positiu en laboratoris clínics homologats. 
 

• Pel que fa al resultat:  
Si és negatiu, a través de l’aplicació́ La Meva Salut, un SMS i/o a través d’una trucada des del 
centre sanitari. En el cas que sigui positiu se li comunicarà a través d’un professional sanitari.  
 
Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal que ho 
comuniqui al Servei de Prevenció ́de Riscos Laborals corresponent.  
 
En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància 
Epidemiològica territorial a través del programa “COVID Contacts” i aquest ho posarà̀ en 
coneixement del Servei Territorial d’Educació́ o el Consorci d’Educació́ de Barcelona i, 
seguidament, de la direcció́ del centre educatiu i se li comunicaran les primeres mesures a 
prendre, així ́com el plantejament per fer l’estudi del cas al centre educatiu amb més profunditat 
(extensió ́dels contactes estrets, etc.).  Tambe ́s’establirà una coordinació estreta entre el Servei 
de Vigilància Epidemiològica territorial i el Servei Territorial d’Educació o el Consorci d’Educació 
de Barcelona que permetrà que el centre rebi els resultats amb celeritat en cas que la PCR sigui 
negativa.  La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació o Consorci d’Educació de 
Barcelona i Salut Pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre 
educatiu i el Servei de Vigilància Epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot 
que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En 
qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del 
centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària 
en coordinació amb l’autoritat educativa.  Sempre que es produeixi un cas positiu es 
comunicarà a l’Ajuntament corresponent a través dels Serveis Territorials d’Educació o Consorci 
d’Educació de Barcelona. En cas de vulnerabilitat es contactarà amb els serveis socials.  
 
 

5.6. Retorn al centre educatiu  

En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la,  
la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del 
document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible.  

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a 
l’atenció ́primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de l ÓMS, l’aïllament es 
mantindrà ̀durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 
hores des de la resolució ́dels símptomes. No serà ̀necessària la realització ́d’una PCR de retorn. En cap 
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dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació ́a l’escola o a 
l’institut.  
 

5.7. Instruccions per a la gestió de casos en centres depenents del CEB 
incorporant TRAÇACOVID  
 

 
 
PROTOCOL REBUT EL 14/09/20 
 
1. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu que 
presentin símptomes es posaran en contacte telefònic amb el seu CAP de referència per a una valoració 
clínica.  
2. El/la director/a del centre educatiu, durant les primeres setmanes, informarà diàriament per correu 
electrònic al seu referent gestor COVID del CAP de les sospites d’alumnes o professionals que s’hagin 
derivat al CAP posant en còpia a l’Oficina EduSalud del Consorci d’Educació de Barcelona: 
edusalutbcn.ceb@gencat.cat  
3. Els professionals sanitaris del CAP de referència decidiran si fer o no una prova PCR.  

mailto:edusalutbcn.ceb@gencat.cat
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4. En el cas que, un alumne, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre 
educatiu es realitzi una prova PCR n’haurà d’informar al/a la director/a del centre educatiu. El/la 
director/a del centre educatiu activa el TRAÇACOVID.  
5. El/la director/a del centre educatiu ho comunica al/la inspector/a de centre.  
6. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, Consorci d’Educació, inspecció educativa i serveis 
centrals de Salut Pública.  
7. El gestor COVID del CAP comença la recollida de contactes de l’àmbit familiar que introduirà al 
programa “COVID Contacts” i el registra com a “cas escolar”.  
8. El gestor COVID referent escolar recull els contactes escolars, tant del GCE de la classe, com, si fos el 
cas, dels possibles GCE d’activitats extraescolars.  
9. El servei de prevenció de riscos laborals recull els contactes de l’àmbit professional quan el cas afecti 
a un professional del centre.  
10. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial prioritzarà el cas.  
11. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas sospitós al centre 
educatiu.  
12. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas sospitós al Servei 
Territorial d’Educació o Consorci d’Educació de Barcelona.  
13. El/La director/a de centre educatiu verifica que el cas estigui registrat al TRAÇACOVID, si no ho està, 
introdueix les dades al TRAÇACOVID.  
14. Si el resultat de la PCR és negatiu, la persona afectada o la família rebrà la informació a través del 
programa La Meva Salut, d’un SMS o d’una trucada del personal sanitari.  
15. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu 
informen del resultat negatiu al director/a del centre educatiu. En qualsevol cas, el Servei de Vigilància 
Epidemiològica territorial comunica el resultat de la prova als Serveis Territorials d’Educació i aquests al 
centre educatiu.  
16. El/la director/a de centre educatiu registra el resultat negatiu al TRAÇACOVID.  
17. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció educativa i serveis 
centrals de Salut Pública.  
18. Si el resultat de la PCR és positiu, la persona afectada o la família rebrà la informació a través del 
programa La Meva Salut i d’una trucada del personal sanitari.  
19. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu 
informen del resultat positiu al/a la director/a del centre educatiu. En qualsevol cas, el gestor COVID 
comunica el resultat de la prova al Consorci d’Educació de Barcelona i al centre educatiu.  
20. El gestor COVID referent de l’escola contacta amb la direcció del centre i, en els casos previstos per 
a ensenyaments de 0-16 anys públics, concertats i privats, activa la unitat mòbil per anar a fer les PCRs 
als contactes estrets del GCE del cas positiu, al mateix centre educatiu durant aquella jornada lectiva. A 
partir del dia següent el GCE no torna a l’escola fins que no acabi la quarantena, encara que el resultat 
de la PCR sigui negatiu. La resta de supòsits on no hi ha previst fer la prova al centre, aquesta s’haurà de 
fer al CAP de referència de cada alumne o professional.  
21. El seguiment dels contactes estrets es realitza de forma telefònica per part dels gestors de contactes 
(scouts).  
22. El/La director/a de centre educatiu registra el resultat positiu al TRAÇACOVID.  
23. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció d’Educació i serveis 
centrals de Salut Pública.  
24. Els serveis centrals d’Educació publiquen la visualització de dades de casos escolar per municipi.  
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25. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat positiu al 
Servei Territorial d’Educació o Consorci d’Educació de Barcelona.  
 
26. El Servei Territorial d’Educació o Consorci d’Educació de Barcelona informa a/ls l’Ajuntament/s del 
cas positiu.  
 
27. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat al centre 
educatiu.  
 
28. El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial pren les mesures d’aïllament i les comunica al 
centre educatiu i als Serveis Territorials del Departament d’Educació o Consorci d’Educació de 
Barcelona. 
 
 
En l’enllaç següent es troba un document que amplia tota la informació sobre la gestió de casos i 
explica el funcionament de l’Oficina Edusalut Barcelona: 
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/00_comunicats_centres/20200913_COVID_Escoles_organitzacio_B
CN_DCP_v9.pdf 

5.8. Funcions del Servei de Vigilància epidemiològica   
 
El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques següents:  
 

 A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció  del centre educatiu d’on sigui la 
persona atesa (alumne/a o treballador/a) per informar-la de l’existència d’un cas sospitós.  

 Informar al Servei Territorial d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona.  
 Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR i informar-ne a la direcció del centre i al Servei 

Territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona.  
 Si el cas és positiu, valorar el resultat de l’estudi de contactes del GCE i descartar un brot a la 

classe i als altres grups als quals pertanyi la persona, així com indicar les mesures a prendre en 
cada situació  

 Els gestors COVID del servei de vigilància epidemiològica territorial també s’encarregaran de la 
coordinació amb Atenció Primària en relació amb la realització de les PCRs en contactes 
estrets.  

 
  

https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/00_comunicats_centres/20200913_COVID_Escoles_organitzacio_BCN_DCP_v9.pdf
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/00_comunicats_centres/20200913_COVID_Escoles_organitzacio_BCN_DCP_v9.pdf
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6. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ   
 
 
Per tal de garantir la màxima seguretat tant de l’alumnat com del personal docent, tècnic i d’administració 
i serveis del centres educatiu i de tots els qui conformen la comunitat educativa, s’instauren mesures 
específiques per aquest curs vinent 2020/21. 
 
Les instruccions de ventilació, neteja i desinfecció, així com totes les altres instruccions (distàncies, rentat 
de mans i mascaretes) s’aniran adaptant a la normativa vigent en cada moment que és canviant en funció 
dels riscos. Per posar un exemple: 
 
En el moment de la redacció d’aquest pla definitiu (primera setmana de setembre) l’ús de la mascareta és 
obligatori per tothom tant a dins com a fora del centre, encara que es pugui mantenir la distància de 
seguretat. S’ha de dur posada al carrer, però tot i així posarem un pivot recordatori a l’accés al nostre 
carrer a partir del qual es recorda que se la posin correctament per accedir a l’edifici. 
 
Per contra, en les indicacions  del Pla d’actuació del PROCICAT que ens van fer arribar a principis de 
juliol, estipulava que la mascareta no és obligatòria en el cas de grups estables de convivència i en aquelles 
aules que es pugui assegurar la distància de seguretat estipulada en un metre entre membres del mateix 
grup i metre i mig si no forma part del grup estable. Si arriba el moment i es pot flexibilitzar en aquesta 
direcció ho farem, sempre, però, per prescripció de les autoritats competents. 
 
Les feines de neteja i desinfecció les realitzaran principalment el personal de l’empresa habitual de neteja 
que estarà reforçat per cobrir tot l’horari mentre el centre estigui obert,  però requereix també de la 
responsabilitat proactiva dels propis treballadors i alumnes.  
 
L’empresa de neteja, juntament amb el responsable del CEB i el centre, aprovaran conjuntament un pla 
de neteja i desinfecció diari que s’aplicarà en funció de les necessitats i que pot anar variant per tal 
d’adaptar-se als canvis de normatives. 
 
Entenem però que les mesures de ventilació, neteja i desinfecció prenen un valor rellevant si volem 
treballar amb la màxima seguretat. 

  



 

 
 
 
 

 
Gran Via de les Corts Catalanes 173-175 
08014 Barcelona  
Tel 93 300300  
http://emav.com 

36 

PLA D’ORGANITZACIÓ D’EMAV PER AL CURS 2020/21  
DEFINITIU, SETEMBRE DE 2020 

6.1 . Ventilació 
 
La ventilació és un element tant important com la higiene. 
 
L’edifici d’EMAV arquitectònicament no està pensat per ventilar de forma natural ja que les portes i 
finestres que donen a l’exterior poden obrir-se exclusivament en cas d’emergència excepte en el cas dels 
accessos principals d’entrada i sortida habitual de l’edifici. 

L’edifici disposa d’instal·lacions de climatització i circulació de l’aire molt sofisticades i caldrà mantenir-
les SEMPRE EN FUNCIONAMENT DURANT L’ACTIVITAT ja sigui en mode fred, calent o simplement 
ventilador per a la circulació sense variació tèrmica. 

És per aquest motiu que els tècnics responsables ja han treballat en aquest sentit i han solucionat el tema 
de la circulació d'aire. Actualment (a setembre) tots els aparells funcionen amb aire del carrer, cosa que 
suposarà una major despesa energètica però d’aquesta manera es garanteix que tota l’aportació sigui 
d’aire fresc. Més concretament, de les 7 unitats de tractament de l’aire (UTA) que hi ha a l’edifici: 
 

- 4 d’elles no incorporen mòdul de recirculació amb la qual cosa tot l’aire és d’extracció 
- 3 sí que incorporen el mòdul que permet la recirculació de l’aire d’extracció. En aquest cas, hem 

col·locat el servo de comportes en posició manual i hem deixat aquestes comportes tancades 
perquè no es produeixi recirculació de l’aire d’extracció. 

 
Per tant, es treballarà 100% amb només aire de l’exterior. Si en alguns casos no és possible, caldrà 
desinfectar-los periòdicament segons el procés d’higienització dels sistemes de climatització UNE 100012. 
 
A nivell de personal, caldrà evitar els ventiladors de sobretaula o de peu, ja que poden ser una font de 
dispersió de les petites gotes que desprenem al respirar i parlar, donat el flux d’aire que generen. En cas 
que el seu ús sigui imprescindible, mai s’han de dirigir directament a les persones. Per aquest mateix motiu 
no es poden fer servir els assecadors de mans per aire. 
 
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.  
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6.2. Pautes generals de neteja i desinfecció  
 
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 més d’una neteja diària i 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. La neteja i desinfecció dels lavabos es durà a terme mínim 2 vegades al dia però 
intentarem ja que és molt recomanable que en siguin 3.  
 

 
 
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. 

El personal de neteja ha de tenir especial cura en la desinfecció i els usuaris en el seu ús de les botoneres 
dels ascensors, de les fotocopiadores i de les màquines expenedores d’aliments i begudes situades al 
menjador d’alumnes (inhabilitat com a tal) i la cafetera de la planta baixa.   

Hi haurà personal de neteja tot el dia i es reforça amb una persona especialment formada en matèria 
desinfecció de coronavirus. 
 
Ara bé, tenint en compte que l’espai (aula, plató, etc.) estarà nét i desinfectat, alumnat i professorat caldrà 
que hi accedeixi amb mascareta ben posada i mans desinfectades abans d’entrar (no un cop a dins) i 
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JUNTS S’HAURAN DE CORRESPONSABILITZAR A L'HORA DE NETEJAR I DESINFECTAR EQUIPS I 
ESPAIS que utilitzen com un hàbit professional de prevenció de riscos laborals. 
 
S’empraran tovalloletes d'alcohol i/o esprais amb solució alcohòlica per netejar teclats que n’haurà de fer 
ús tothom (alumnat, professorat i PAS).  
 
 

 
 
 

 
No es poden fer servir els assecadors de mans per aire; com a substitutiu hi haurà paper d'un sol ús per 
a tothom, amb galledes amb pedal de manera idònia. 
 
En funció dels materials a netejar, s’optarà per l’alcohol de 70º en aquells materials que poden fer-se 
malbé amb el contacte amb l’aigua (com la fusta, goma,...) i en les superfícies que poden entrar en contacte 
amb la cara, però podrien utilitzar-se la resta de desinfectants autoritzats.  
 
Pel que fa a la gestió de residus: Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a 
l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement 
amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals 
d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig 
(contenidor gris). 

 
 
7. MESURES ESPECÍFIQUES 
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Les mesures globals són comunes per a tot tipus d’ensenyaments. La distància física, el rentat de mans, 
els grups estables i l’adequada ventilació dels espais interiors constitueixen també les mesures principals 
en l’àmbit de la formació professionalitzadora.  
 
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.  
 

7.1. Distanciament físic i lloc ocupat a l’aula. 
 
Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus.  
 
La distància de seguretat estipulada és d’1,5 metres quan us relacioneu amb les persones que no formen 
part del vostre grup estable de convivència (A o B) i d’1 metre amb els companys de grup. 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.  
 
A les aules, l’alumnat ha d’ocupar prioritàriament sempre el mateix lloc (aquesta mesura ens facilita el 
rastreig i poder determinar els contactes més estrets i de major risc, en cas de ser necessari) i cal deixar 
els objectes personals (motxilles, jaquetes, etc.) en l’espai de seguretat interpersonal continu. 

 
7.2. 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.  
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Tant en el cas d’alumnat com de personal, es requerirà sempre el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
a l’arribada i a l’entrada de cada aula i s’insistirà en la conveniència de tornar-se-les a rentar als descansos.  
 
Els punts de rentats de mans són els lavabos on es disposa de sabó amb dosificador i paper d’un sol ús 
per a l’assecat. Els assecadors elèctrics de mans es desconnectaran. 
 
En punts estratègics com la consergeria i secretaria i despatxos es disposarà de dispensadors de solució 
hidroalcohòlica per a ús del personal de l’institut.  
 
Sobre l’ús de guants, Salut pública manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront 
del contacte amb el virus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en 
conseqüència, de contagi, per tant, cal potenciar la higiene de mans. Pot ser adequat el seu ús puntual a 
l’hora d’entrar en contacte amb una altra persona per posar-hi un micròfon de corbata, en aquesta situació 
seran d’un sol ús. 
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7.3. Ús de mascaretes 
 
En quant a les mascaretes, caldrà dur mascareta higiènica de seguretat sense vàlvula. 
 
En el cas dels nostres ensenyaments (edat superior als 18 anys) l’ús de la mascareta ha passat a ser per a 
tota la secundària D’ÚS OBLIGATORI GENERAL. S’incorporarà a les Normes de Funcionament del Centre 
(NOFC) alguna referència al respecte per tal de tenir eines per garantir-ne el seu compliment i s’avisarà 
també a la Guia de l’alumne que es tracta d’una norma de convivència bàsica.  
 
El personal docent, PAS, de manteniment i tota persona que entri a les instal·lacions ha de dur-la també 
obligatòriament. En alguns casos, potser a més a més es podran instal·lar pantalles separadores 
protectores. 
 
Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada. Com ja s’ha dit abans, aquesta norma 
pot variar en funció als protocols que es dictin des del Departament de Salut PROCICAT. 
 
Excepte en el cas de dificultats respiratòries que caldrà acreditar amb justificant mèdic, i que s’haurà de 
substituir per pantalles facials o mesures determinades pel facultatiu de la persona afectada i mesures de 
distanciament.  

Respecte al tipus de mascareta, al Pla d’actuació es proposava l’ús de mascareta higiènica amb 
compliment de norma UNE. En aquest moment (10/09/20), i vistes les darreres recomanacions, es 
considera que n’hi ha prou amb què sigui una mascareta higiènica (malgrat que si és possible, es recomana 
que compleixi les normes UNE). I tipus FPP2 per al personal d’especial vulnerabilitat. 

 
El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) és l’encarregat de comunicar al centre quin personal és 
especialment vulnerable i subministrar-li al personal de risc el material de prevenció com poden ser les 
mascaretes FPP2 que prescriu el metge.   

 

7.4. Accés i mobilitat dins el centre.  
 
Els accessos i la mobilitat dins l’edifici s’estableix de la següent manera: 
 
- L’accés a l’edifici es realitzarà sempre per una de les dues portes centrals de l’accés principal. Donat 
que no comptem amb més personal de consergeria per vigilar les entrades i sortides i per prendre la 
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temperatura i atendre l’alumnat, no considerem fer servir les portes d’emergència dels costats com a vies 
alternatives d’entrada i de sortida. 
 
- Es col·locarà un termòmetre per prendre la temperatura a distància de les persones que entren a l’edifici 
per tal de fer un control preventiu de simptomatologia. 
 
- 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 distàncies de 2 metres entre els espais acotats per a cada grup estable de convivència 
durant l’espera per accedir en el seu horari estipulat a l’exterior de l’edifici.  

 
- El professorat i el PAS ha d’haver estat autoritzat pel metge del Consorci d’Educació de Barcelona 
conforme no forma part del col·lectiu de personal vulnerable al Covid-19 i ha de seguir les mesures 
d’adaptació del seu lloc de treball, en cas que se n’hi hagin estipulat. 
 
- 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. La rebran com adjunt en un dels correus electrònics inicials i en deixarem 
exemplars a consergeria, per si de cas, en format imprès per als despistats. 
 
- 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, accessible a l’entrada i a totes les aules i espais de treball.  És obligatori 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.  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf
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- 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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7. 5. Ús segur del material, tant d’equips com espais compartits.  
 
Per tal de fer un ús racional i permetre una major seguretat en la desinfecció dels equips i durant el seu 
ús durant les pràctiques d’enregistraments, captació, il·luminació, etc. en classes on s’utilitza: 

- l'ús del material de l'escola es limitarà estrictament al horaris de classe, se'n podrà fer ús dins i fora del 
centre, en localitzacions a les immediacions del barri (no es pot anar a gravar plans de recurs a l’altra 
punta de la ciutat anant i tornant amb transport públic ni privat) 

- la recollida haurà de ser esglaonada i prèvia a l'hora de finalització de la classe (contemplant en alguns 
casos el temps que requereix la còpia dels arxius i pujada al servidor) 

- durant la classe amb el material escolar es permet enregistrar entrevistes a gent del carrer o gent a qui 
hagin convocat amb SEMPRE EN EXTERIORS amb mascareta i distància de seguretat. 

- no es preveu que tregui material per enregistrar en localitzacions interiors alienes a l'escola (un cotxe, 
una cuina d'algú, etc) ja que no podem garantir que s'hi compleixin les distàncies mínimes, l’alternativa és 
que facin servir com a localitzacions interiors espais de l'escola prèvia comprovació de disponibilitat i 
reserva.  

- no es preveuran sortides de materials en caps de setmana per evitar aglomeracions a la finestreta de 
material, traspassos de material entre alumnes sense desinfecció, rodatges sense professorat amb equip 
humà aliè al grup estable i que material a primera hora dels dilluns estigui desinfectat per a les classes, 
etc. 

- es prohibirà l'accés a l'edifici d'intèrprets i equip artístic per a col·laborar en enregistraments 

- es permeten només les col·laboracions amb altres escoles si son 100% virtuals, ex: BSO encarregada a 
ESMUC o Taller de músics. 

- els càstings es limitaran als membres de l'equip estable 

- si un alumne ha de fer una pràctica amb un material que no té a casa seva (càmera de fotos/ vídeo al 
mòbil) durant la setmana telemàtica, el seu professor implicat li pot  reservar i cedir en horari disponible 
de tutoria de la seva setmana de classe presencial, previ avís al tutor/a afectat .  

- només el personal de material podrà accedir al magatzem de la primera planta.  
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Pel que fa a equipaments específics d’ús compartit com platós, estudi de so, sales d’edició...  
 

- Quan sigui possible els equipaments i materials seran d’ús exclusiu (en el nostre cas és 
pràcticament impossible pel seu cost) 

- S’ha de garantir el rentat de mans previ i posterior a l’ús.  
- Quan se’n faci un ús compartit, serà sempre del grup estable i caldrà procedir a la neteja i 

desinfecció entre els diferents components i grups.  
- Així com també en alguns dispositius caldrà fer ús de material de protecció (ex: film transparent 

a micròfons de corbata o orelleres, de posar i llençar, fundes per a l’espuma dels micròfons, etc) 
 
 
En les instal·lacions específiques (aules, passadissos, banys,...)  
 

- Cal mantenir la distància física de seguretat entre persones i fer ús de la mascareta en tot moment. 
- És imprescindible el rentat de mans abans d’accedir a les instal·lacions. S’intentarà tenir 

dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les zones d’accés, tant de l’edifici com de les diferents 
aules o àrees. 

 

7. 6. Protocol de seguretat del magatzem de material  
 
Els responsables de magatzem han elaborat aquest protocol  prioritzant la seguretat dels alumnes, alhora 
que s’evita el risc d’exposició del personal de magatzem a i es procura reduir el desgast del material 
audiovisual davant l’exposició contínua als desinfectants  

Davant aquesta situació excepcional i incerta, aquest protocol pot ser susceptible a modificacions a 
mesura que el curs avanci. S’ha valorat el magatzem com zona d’alta circulació de material i persones, 
per tant, un espai de risc de contagi.  

Seguint les directrius de productores i empreses que fan servir els protocols de neteja i desinfecció, hem 
agafat com a referència A VISUAL PRO - BARCELONA per recomanar i desenvolupar les següents 
mesures. 

a) Aspectes generals  
 

- El personal de magatzem s’encarrega de la neteja i desinfecció de tot el material dels 

magatzems 1 i 2 (càmeres, micròfons, monitors, pc, focus,...). L’abast de les 
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competències a la segona planta i horaris per aquest curs 2020/21 estan encara pendents 

de definició. 

- El dia 21 de setembre tot el material estarà revisat, organitzat i desinfectat degudament 

per tal de procedir al possible requeriment del material per part d’alumnes i docents.  

- El personal de material es mourà dins i fora del magatzem amb mascareta, farà ús de 

guants així com la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.  

b) Neteja i desinfecció del material 
 

- Al magatzem s’han disposat dues taules per executar la neteja i la desinfecció del material. S’ha 
habilitat un altre espai concret per dipositar tot el material retornat encara no desinfectat. Si no 
es disposa d’espai suficient, s’habilitaran unes taules davant de material on es pugui deixar i tenir 
identificat, així com controlat. Aquestes zones seran desinfectades després de desinfectar cada 
material.  

- El personal de magatzem efectuarà la neteja i desinfecció de material amb guants per tal de 
protegir la pell de la continua exposició a desinfectants.   

- Abans de procedir a la desinfecció de qualsevol material, aquest s’ha netejar amb un drap humit 
d’aigua. A continuació s’aplicarà el gel isopropílic i finalment es deixarà assecar i ventilar fins que 
estigui completament sec.  

- Tant la neteja com la desinfecció de cada material es realitzarà rigorosament per totes les peces 
que el componen.  

- Motxilles i fundes seran desinfectades amb un aerosol 70% alcohol (marca Bosque Verde)   

- Els micròfons son susceptibles d’espatllar-se amb la humitat, per tal de protegir la membrana 
interior aniran recoberts amb un plàstic protector que es renovarà després de cada ús.  

- Pels teixits de cuir o polipell és farà servir alcohol diluït en aigua o sabó neutre amb un drap de 
microfibra, sempre procurant no realitzar una neteja invasiva pel teixit. 

- El temps estimat per la neteja i desinfecció d’una única unitat de material varia d’entre 5 a 20 
minuts, depenent del material. Per exemple; un lector, cable, regletes, ratolí o una perxa trigarà 
menys temps que una càmera, trípode, zepelins, gravadores, monitors,…  
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- A mesura que es va realitzant la desinfecció es procedirà a desar el material al seu lloc 
corresponent dins el magatzem.  

- No es lliurarà material si prèviament no s’ha desinfectat correctament.  

És IMPORTANT TENIR EN COMPTE que  

o si el personal de magatzem ja coneix les reserves i els seus horaris, pot preveure el temps 
d’actuació a l’hora de rebre un material, desinfectar-lo i tornar-lo a deixar.  

o Aquestes mesures poden comportar retards en l’entrega del material en horari de classe. Des de 
magatzem tenim la voluntat de preveure aquestes possibles afectacions, anticipar-nos i trobar 
solucions per prevenir qualsevol contratemps. 

c) Material per afrontar la desinfecció del material audiovisual davant la Covid-19  
 

- Tovalloletes Lacledin  

- G3 diluït al 5-10% (desinfectant d’Areas Alimentaries) 

- Mampara protectora transparent amb forat (disposada a la finestra de magatzem) 

- 2 Gel hidroalcohòlic desinfectant per mans (un d’ús específic pel personal intern de magatzem i 
l’altre pel personal extern que recull o retorna material) 

- Alcohol diluït amb aigua, per netejar l’espai de feina 

- Diferents draps de recanvi (per netejar l’espai i per netejar el material) 

- Un raspall de dents tipus suau (per desinfectar material sensible amb peces de difícil accés com 
es el cas dels botons de la càmera, teclats,...) 

- Gel isopropílica (per pantalles, micròfons, càmeres i material sensible) 

- Guants d’un sol ús (necessaris per protegir la pell de l’exposició constant amb materials 
desinfectants i per evitar la contaminació del material) 

- Paper Film (per micròfons de corbata, de canó, de mà,...) 

- 2 carros per disposar a l’entrada del magatzem 
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- Aerosol 70% Alcohol marca Bosque Verde 

 

d) Procediment de reserva  

Com a mesura de prevenció, enguany es proposa implementar de forma exclusiva la reserva digital; 
deixant enrere els fulls de reserva en format paper pel risc que suposen. 

1r. L‘alumne es descarrega del moodle EMAV un full de reserva editable en format PDF (material o espai). 
Es podrà trobar a l’espai MATERIAL.  

2n. L’omple mitjançant el PC i l’envia per correu electrònic al docent. 

3r. Quan el docent ha revisat i donat el vistiplau, aquest l’envia al coreu de material (material@emav.com) 
per fer oficial la reserva. Recomanem posar en copia a l’alumne. 

4t. El docent espera resposta de Material. 

Cal enviar  la sol·licitud amb un marge de 48h d’antelació 

e) Actuació de recollida i retorn del material a Magatzem 
 
El material serà extret i recollit per la porta del magatzem. En casos excepcionals i molt concrets es donarà 
el material a través del forat de la mampara disposada a la finestra (ex: targetes, lectors, cables,...). Abans 
i després la taula serà desinfectada pel personal de magatzem.  

Malgrat que el material estigui reservat per un grup d’alumnes, només un membre pot venir al magatzem 
a efectuar la recollida o retorn per tal d’evitar les concentracions de diferents persones.  

- És important que l’alumne sigui estricte amb l’horari de recollida i retorn pactat amb el personal 
de magatzem, donat que molts cops s’hauran de proposar hores específiques per tal de no crear 
aglomeracions. 

- El material emprat a classe ha de ser retornat de forma esglaonada i prèviament a l'hora de 
finalització de la classe (l’alumne ha de tenir en compte el temps de còpia dels arxius i pujada a 
servidors en alguns casos). 

mailto:material@emav.com
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- Procurarem disposar un carro al costat de la porta de magatzem per desar el material i així evitar 
el contacte de mans o que el material toqui el terra.   

- És obligatori l’ús correcte de la mascareta i la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans 
d’agafar o desar el material per part de l’alumnat i el professorat. Per facilitar-ho, disposarem 
d’un gel hidroalcohòlic a la finestra de magatzem d’us exclusiu per alumnes i docents.  

- També s’haurà de respectar el perímetre de distància marcat a terra quan el personal de 
magatzem tregui o reculli el material per la porta.  

- Un cop l’alumne o docent retorni el material, el personal de magatzem procedirà a realitzar el 
mecanisme de desinfecció explicat en el punt (a). 

f) Accés a l’espai de magatzem 
 
Cal restringir les entrades i sortides de magatzem exclusivament al personal del magatzem i el servei de 
neteja. En cas contrari, no ens podem fer responsables de què l’espai i el material estigui degudament 
controlat i desinfectat.  
El motiu pel qual les entrades i sortides de magatzem han d'estar restringides al personal del magatzem i 
el professorat no ha d'entrar és que és l’única manera d’assegurar la cadena de control.  
El personal de magatzem informarà al coordinador de recursos tècnics de tot aquell professor que se 
salti les restriccions d'accés.  L’objectiu d’aquesta mesura és garantir que el magatzem no sigui un lloc 
de trànsit i es mantingui desinfectat. 
 
Tenint en compte que el Magatzem de la segona planta es comparteix amb personal extern als 
responsables de material (operari de reparacions) recomanem que a la part de magatzem d’il·luminació 
es segueixin les mesures aquí recomanades per tal de garantir-hi la seguretat.   
 

7.7. Protocol de seguretat del magatzem de la segona planta 
 
El professorat traslladarà aquell material utilitzat amb més freqüència al respectiu plató on en fa  ús. 
(Exemple: tal docent té “x” material, que fa servir sempre per les seves classes, al plató polivalent).  
Per fer aquest repartiment, els docents implicats es posaran d'acord per trobar la manera més optima de 
realitzar el repartiment. 
Així doncs, un cop s'hagi fet servir un determinat material en una pràctica de classe, els alumnes 
acompanyats dels professors procediran a la seva desinfecció.  
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El personal de material preparà kits de desinfecció per tal que n’hi hagi un a cada plató i també per  què 
els alumnes i professors puguin demanar-los en el cas que diferents alumnes hagin de tocar el mateix 
material durant una mateixa sessió de classe.  
 
Tanmateix, per evitar que el material es perdi i aconseguir que tothom sàpiga on pot trobar el que 
necessita, s'ha de generar entre els professors i els responsables de material un inventari complet de tot 
el material i la seva localització. 
Els responsables de material també s’encarregaran de garantir que no hi hagi superposicions en l'ús del 
material el mateix dia i hora entre diferents grups. Per poder fer aquesta feina correctament els docents 
implicats hauran d’elaborar una llista completa de tot el material d'il·luminació que necessita cadascú.  
Alhora els responsables de material també demanen, quan hi hagi una incidència amb algun material, en 
siguin advertits de forma immediata. Així com també s’ofereixen a donar  suport quan calgui tant en el 
trasllat del material com en la seva desinfecció, sempre que no tinguin tasques urgents a resoldre en el 
magatzem de la planta baixa que puguin interferir el funcionament de les classes programades.  
 

7.8. Protocol de seguretat de secretaria  
 
En Al despatx de secretaria, s’apliquen les mateixes normes de seguretat que afecten a la resta de l’edifici 
pel que a l’ús de mascareta, distància de seguretat interpersonal i rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 
abans d’accedir a l’espai. 
 
A més a més, s’adopten algunes mesures de prevenció per a la disminució del risc de contagi a partir de 
la reducció dels contactes tant pel que fa a amb els alumnes com amb la resta de la comunitat docent. 
 

a) Pel que fa a l’atenció a l’alumnat. 
 
Pel que fa al contacte amb l’alumnat, per defecte, es farà via correu electrònic. Qualsevol dubte o tràmit 
s’haurà d’enviar al correu secretaria@emav.com i es donarà resposta i solucionarà també per correu 
electrònic. 
En cas que no sigui possible gestionar-ho íntegrament per via telemàtica, es concertarà cita prèvia per e-
mail i s’atendrà a través de la mampara de vidre i de protecció.  
Si els/les alumnes han d’aportar documents en format paper, es deixaran en una safata en la qual 
romandran en quarantena durant 24 hores. 
Per altra banda, si son els/les alumnes qui ha de recollir un document generat per part de l’escola 
(certificats, per exemple, i altres que secretaria consideri oportuns) el trobarà en un sobre a consergeria.  
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b) Pel que fa a l’accés del professorat  
 
El professorat no ha d’accedir al despatx de secretaria, excepte en alguna situació, demanda, molt puntual. 
 
Una casuística en que fins al moment s’hi entrava era per fer ús del material de papereria compartit. És 
per aquest motiu que es retirarà de damunt les taules i mostradors. Cada despatx de coordinació i 
professorat pot agafar un kit de tisores, grapadora (i/o el que necessiti) de l’armari de material ubicat a 
l’espai de reprografia.  
 
Una segona mesura en aquest sentit serà la reubicació de la màquina d’impressió i fotocòpies per tal de 
reduir el nombre de persones que hi passen per fer-ne ús.  el transcurs del mòdul de FCT, de pràctiques 
en empresa, caldrà seguir les mateixes mesures de protecció que s’hagin establert per als treballadors.  
En cas d’un alumne que presenti simptomatologia 

7.9. En la formació en centres de treball (FCT) 
 
En el transcurs del mòdul de FCT, de pràctiques en empresa, caldrà seguir les mateixes mesures de 
protecció que s’hagin establert per als treballadors.  En cas d’un alumne que presenti simptomatologia 
compatible haurà d’avisar al seu tutor/a del centre de treball per correu electrònic amb còpia al seu tutor/a 
del centre de la no assistència aquell dia a pràctiques. 

Per tal de minimitzar el risc de contagi, no s’imprimiran documents referència 18 i 19 per custodiar dins 
l’expedient de l’alumnat donat que es poden consultar i expedir en qualsevol moment de la plataforma 
banc de dades sBid. 

8. ANNEX: MAPA RECORREGUTS I ENTRADES I SORTIDES 
 
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. 

 
Entrada 

   Sortida 
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Entrada 

   Sortida 

 

Es mantindran tancats espais d’ús compartit que no permetin les distàncies mínimes de seguretat com 
son els camerinos i altres espais tècnics de la segona planta, donat que es tracta d’espais interiors, 
sovint petits i que, per tant, poden propiciar el contacte estret entre persones. Per aquest motiu, seran 
utilitzats preferentment per part del grup estable.  

9. ANNEX: HORARIS GRUPS 1a AVALUACIÓ (inclou: versió grup sencer, versió 
setmana online i setmana presencial de cada subgrup de 15) 
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10. Addenda: Implantació del model híbrid als estudis de CFGS D’ANIMACIÓ  
 
Arran de la demanda rebuda el dijous 21 de gener de 2021 signada per tots els integrants del curs de 
primer del CFGS d’Animacions 3D i jocs interactius, l’equip directiu conjuntament amb la tutora i 
coordinadora d’aquest cicle valora la possibilitat suggerida tenint en compte:  
 

- la situació sociopandèmica del moment a finals de gener de 2021 (inici de la tercera onada amb 
risc de col·lapse dels serveis sanitaris i amb mesures restrictives de mobilitat), per tant, 
suficientment preocupant com per valorar com a mesura pertinent i significativa la disminució de 
trajectes del grup en transport públic en hores punta com son les d’entrada i sortida de classe en 
torn de matí.  

- la situació personal a nivell de disponibilitat d’equipaments per a seguir el curs amb normalitat 
des de les seves llars (a partir del buidat del formulari de Situació digital d’inici de curs i seguiment 
individualitzat tutorial)  per tal de garantir que cap alumne patirà un greuge derivat d’una possible 
bretxa digital; que en cas d’alguna incidència o necessitat individual l’alumne/a en qüestió podria 
continuar disposant de les instal·lacions del centre si algú ho requerís. 

- l’opinió de l’inspector de referència durant la seva visita del 26/01/2021 que es va mostrar 
favorable a la iniciativa tenint en compte l’experiència adquirida en aquests mesos amb el model 
híbrid ja consolidat a la resta del centre. 

- la peculiaritat d’aquest curs que ens força a ser flexibles i ràpids adoptant mesures ajustades a 
les necessitats de cada grup en cada moment i així ens hi comprometíem des del moment de 
redacció de la primera versió provisional del pla d’actuació elaborat al juliol i completat i aprovat, 
el definitiu, al setembre per part del Consell escolar.  

 
Davant aquestes consideracions, creiem pertinent instaurar a partir del dilluns 1 de febrer un model híbrid 
de presencialitat rotativa (mantenint les proves d’avaluació en modalitat sempre presencial) com el que 
s’està implementant en la resta dels cicles de grau superior del centre des de l’inici de curs. 
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Petició formal de l’alumnat: 
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