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Protocol de prevenció del COVID-19  
a les aules de teoria i informàtica

En el protocol d’ús dels espais universitaris del tecnocampus, s’han establert les 
línies principals per l’ús dels espais docents.

Aquest protocol complementari recull algunes indicacions i desplega algunes 
consideracions amb l’objectiu del seu assoliment.

Aquestes especificacions es col·locaran en cartells informatius a les entrades de les 
instal·lacions, en format resum de les mesures adoptades.

Mesures generals d’accés 

L’accés a les aules està restringint a les activitats docents programades. Queda 
totalment prohibit l’ús dels espais per a altres activitats que no estiguin prèviament 
planificades i amb la programació d’higiene i desinfecció corresponent.

És obligatori portar mascareta en tot moment, la desinfecció de mans i mantenir les 
distàncies de seguretat fent servir només els llocs de treball indicats. No està permès 
moure el mobiliari per garantir les condicions d’aforament i distàncies. Es disposarà de 
gel desinfectant de mans a totes les portes d’accés.

L’estudiant ha de romandre al mateix lloc durant tota la seva estada a l’aula, sense 
canviar de taula.

No està permès estar als passadissos i els estudiants han de restar a les aules durant el 
canvi d’assignatura o professor. Els espais d’esbarjo i vending quedaran anul·lats

Cal evitar atendre als estudiants a les aules i passadissos per evitar agrupacions i 
convidar-los a realitzar les consultes de forma virtual o online.

En activitats amb ordinadors, es recomana no atendre de forma personal a l’ordinador 
d’estudiant i es proposa obrir una sessió de ZOOM a l’aula i compartir pantalla per a 
resoldre dubtes o correccions.

Caldrà seguir els itineraris establers i fer servir les portes d’entrada i sortida indicades, 
sempre mantenint les distancies i evitar en tot moment aglomeracions.

És molt important respectar els horaris d’inici i finalització de les sessions, per tal 
d’evitar temps d’espera i aglomeracions a les portes. Si per algun motiu es produeix 
una incidència, caldrà comunicar-lo al més aviat possible per evitar aglomeracions.
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Mesures de neteja i desinfecció

Addicionalment a les planificacions generals de neteja i desinfecció d’espais docent, 
determinats en el Protocol d’ús dels espais universitaris del TecnoCampus, aquests 
espais comptaran amb les següents mesures:

•	 Totes les aules disposaran de material de neteja i desinfecció per superfícies, que 
els docents podran fer servir per equips comuns de les aules com ordinadors i/o 
comandaments. També estarà a disposició dels estudiants si per algun motiu han 
d’utilitzar un lloc de l’aula que hagi estat utilitzat anteriorment. El material serà 
d’un sols ús i caldrà eliminar-lo als contenidors específics de les aules.

•	 Tal com s’indica en el pla, sempre que sigui possible i quan la meteorologia ho 
permeti es farà una ventilació natural dels espais amb les finestres. Si la ventilació 
natural no es possible, cal garantir que la ventilació mecànica està encesa i 
funcionant.

Per tal de reduir al màxim la compartició de material, s’han pres les següents accions a 
les aules:

•	 La microfonia per realitzar l’streaming està situada al sostre i no cal tocar-la i per 
tant evitarem la seva manipulació.

•	 En la microfonia de l’aula, si fos necessària, caldrà desinfectar la petaca i es 
disposarà de fundes pel micròfon per garantir la seva desinfecció.

•	 Es disposarà d’esborradors i guixos personals per als docents. Si un alumne ha 
de fer servir la pissarra, ho farà amb l’esborrador de l’aula, que caldrà netejar 
prèviament, i fent servir un guix nou de l’aula que després caldrà llançar.

Tot aquest material estarà a disposició dels docents a les secretaries de centres.

Les aules d’informàtica disposaran d’un sistema de desinfecció per llum UVC, que 
caldrà ser activat pel docent en finalitzar la sessió, segons el procediment indicat en 
l’annex II.

Aforament

L’aforament serà l’indicat al Protocol d’ús dels espais universitaris del TecnoCampus.
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Annex I: missatges als cartells d’entrada

•	 Cal portar mascareta.
•	 Obligatòria la neteja i desinfecció de mans.
•	 Respecteu les distàncies de seguretat.
•	 No es pot moure el mobiliari i no us podeu moure de lloc. 
•	 Feu servir el material de neteja per a superfícies.
•	 Respecteu l’aforament.

Annex II: procediment de desinfecció UVC

Les sales amb sistema de desinfecció UVC disposaran a l’entrada d’un quadre de 
comandament amb polsador que s’activarà amb la clau de les aules i un indicador 
lluminós d’activació. El procediment l’activarà el professor que deixa el laboratori, de 
la següent forma:

•	 El professor verifica que no hi ha ningú a l’espai i tanca les portes d’accés.
•	 Amb la clau d’aules, activa el sistema amb una pulsació.
•	 La llum del quadre s’encendrà indicant l’inici del procés.
•	 Passat el temps estipulat, s’apagarà la llum i es podrà habilitar l’accés.
•	 Per seguretat si durant el procés algú obris la porta, el sistema s’aturarà 

immediatament i caldrà reiniciar-lo.


