
PROTOCOLS CURS 2020-2021 

Segons l’acord CP.CG/2020/02/01, de 8 de setembre de 2020, de la Comissió Permanent del 
Consell de Govern, pel qual s’aproven les mesures complementàries a l’acord CG/2020/05/04 de 
fase de represa del pla de desconfinament, us fem arribar un resum de les instruccions bàsiques 
que haurem de seguir per al funcionament de les classes a l’EPSEVG: 

 Mesures generals de protecció i minimització de risc 

● És obligatori portar posada la mascareta (higiènica - la de la UPC ho és - o quirúrgica) en
tot moment, per a totes les activitats i en tots els espais del Campus de Vilanova.

● Obligació de rentar-se les mans en entrar i sortir dels edificis, de les aules i dels laboratoris.
Hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic i de paper en els accessos a tots aquests espais.

● Cadascú ha de ser responsable de netejar cada dia el seu espai (taula, teclat ratolí) quan
l’ocupi per primera vegada (excepte si és la primera classe del matí en aquella aula). A tal
efecte hi haurà líquid desinfectant i paper per fer-ho. Cal aplicar el líquid sobre el paper i
després netejar amb el paper, no utilitzeu el líquid directament sobre els equips o el mobiliari.
Intenteu, dins el possible, minimitzar els residus de paper.

● Els accessos als edificis del Campus cal fer-los de forma esglaonada, evitant
aglomeracions. Això us portarà més temps, per tant feu la previsió d’anar a classe amb el
temps suficient.

● En la circulació dins els edificis heu de seguir els fluxos de circulació marcats. A les
escales, seguiu les indicacions dels itineraris de pujada i de baixada.

● Cal evitar l’ús de l’ascensor. Si s’ha d’utilitzar per algun motiu, no pot haver-hi més d’una
persona.

● A les aules docents no es poden utilitzar els seients (i/o taula o espai) marcats amb una
creu vermella.

● Heu de seure a classe sempre al mateix lloc durant el curs, mentre sigueu a la mateixa
aula.

● De forma general, a l’hora de fer el seguiment dels contagis dels possibles brots que es
puguin produir, es partirà del llistat d’estudiants potencials a l’aula, és a dir dels/les
estudiants amb matrícula efectiva en l’assignatura/grup de referència. Sempre i quan
sigui possible, s’incorporaran mesures complementàries de control de presència que
puguin fer més efectiva la traçabilitat de les possibles persones afectades.

● A les aules informàtiques cada ordinador pot ser utilitzat per un únic usuari.
● En els laboratoris es recomana treballar de forma individual sempre que sigui possible.

En cas de fer pràctiques en parelles, únicament un dels estudiants pot utilitzar l’equip, i si es
comparteix l’aparell cal desinfectar-se bé les mans abans de canviar d’usuari.

● Les activitats docents presencials es faran amb les portes i finestres obertes per poder
garantir una ventilació adequada a l’aula.

La directora de l’EPSEVG, Marisa Zaragozá i la cap de la UTG, Montserrat Mestres, són les 
persones de referència de l’EPSEVG per al COVID. Qualsevol persona que doni 
positiu en un test COVID, estigui en quarantena, ho  haurà de 
comunicar a directora.epsevg@upc.edu i a montserrat.mestres@upc.edu. Informar-vos 
també que s’ha habilitat un espai COVID per a persones que presentin símptomes durant 
la seva estada al Campus. En aquest cas, cal que us adreceu a la recepció del vostre edifici 
(EPSEVG o Aulari) on us indicaran el protocol a seguir.
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Us recomanem instal·lar-vos l’aplicació RADAR COVID per a la traçabilitat dels casos positius. Així 
com la app UPC Estudiants. 

 

Equips d’ús compartit en aules i laboratoris 

● Si es compleix amb el protocol d’higiene de mans tant en entrar com en sortir de l’aula, no 
és necessari cap protocol addicional per a la desinfecció del material. 

● Per a les pràctiques de laboratori s'ha habilitat una "Àrea d’higienització". En cas d’haver 
de compartir algun equip, instrument o altre material, o que pel tipus de pràctica calgui 
manipular elements per més d'una persona a la vegada, disposareu d’un polvoritzador 
desinfectant de superfícies en cada laboratori. Caldrà polvoritzar sobre un paper i després 
netejar l'equip o eina. En cas de dubte, pregunteu al professor o als tècnics de STL (Serveis 
Tècnics de Laboratori). 

 
Espais de lliure accés pel seguiment de la docència on-line 

S’habilitaran algunes aules per a poder accedir lliurement, com una aula d’estudi, perquè els 
estudiants feu el seguiment de la docència on-line en el cas que, just abans o després d’una 
assignatura amb docència presencial, es realitzi una assignatura en format on-line. 

La informació sobre aquests espais estarà a la pròpia aula i en breu a l’apartat horaris de la pàgina 
web de l’EPSEVG (https://web3.epsevg.upc.edu/curs-actual/curs-actual/horaris). 

 
Novetats d’equipament a les aules 

A partir de la setmana vinent algunes de les aules docents del Campus estaran equipades per a 
poder retransmetre i gravar les classes (utilitzant el Meet de Google). Les aules previstes seran: 

● Aules docents: VGA209, VGA210, VGA140 (Aula Màster) i VGA207 (Aula del Ferrocarril) 
● Aules Informàtiques: VGA123 

 

ALTRES ESPAIS 
 
Per poder anar a treballar de manera individual a la biblioteca cal reservar el lloc d'estudi a través 
d'aquest aplicatiu: 
https://apps.bibliotecnica.upc.edu/reserva_llocs_estudi/comunes/metodo_autenticacion.php. És 
obligatori l'ús de la mascareta en tot moment. 

Recordeu que la biblioteca reparteix gratuïtament la mascareta UPC, prèvia identificació amb el 
carnet UPC o comprovant de la matrícula.  

En el bar de l’Escola cal també guardar la distància mínima de seguretat, tant a la barra com a les 
taules, i usar sempre la mascareta quan no s'està menjant o bevent, respectant en tot moment 
l'aforament màxim permès. 

 

https://apps.bibliotecnica.upc.edu/reserva_llocs_estudi/comunes/metodo_autenticacion.php



