Facultat d’Economia i Empresa
Recomanacions per a l’accés a les aules per al curs 2020-2021
Convé que l’estudiantat arribi a la facultat amb marge suficient per evitar aglomeracions. A les
entrades i sortides a les aules, recomanem un trànsit àgil i no romandre pels passadissos.
Per a facilitar el trànsit d’estudiants, s’utilitzaran tots els accessos disponibles dels dos edificis
de la facultat.
Edifici 690:
Consta de cinc accessos (veure croquis adjunt): dos des de l’entrada principal d’Avinguda
Diagonal (dreta i esquerra) i els tres accessos més des dels carrers Keynes, Alfambra i Trias i
Giró.
Es recomana utilitzar-los en funció de l’aula de destí, segons les indicacions següents:
 Aules 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 i 1009: Accés Alfambra.
 Aules INF-1001, INF-1002, INF-1003 i INF-1004: Accés Alfambra.
 Aules 1010, 1011, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 i 1107: Accés Trias i Giró.
 Aules 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021: Accés Diagonal
dreta.
 Aules 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034,
1035, 1036, 1037, 1038, Sala de Recepcions: Accés Keynes.
 Aules INF-1005, INF-1006, INF-1007, INF-1008, INF-1009 i INF-1010: Accés Diagonal
dreta.

Edifici 696:
Consta de tres accessos (veure croquis adjunt): l’entrada principal d’Avinguda Diagonal i dos
accessos més al carrer Alfambra (1 i 2).
Es recomana utilitzar-los en funció de l’aula de destí, segons les indicacions següents:
 Aules 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005: accés Alfambra 2.

 Aules 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015: Accés Alfambra 1.
 Aules 2016, 2017, 2018, 2020 i aules de pisos superiors 2101, 2102, 2103, 2201, 2202,
2203, 2204, 2205, 2206, 2301, 2302, 2303, 2304: Accés Diagonal.
 Aules INF-2001, INF-2002, INF-2003, INF-2004 i INF-2005: Accés Diagonal.

Durant les sessions i entre sessions:
Quan al trànsit intern per la facultat, si cal canviar d’aula entre classe i classe, es recomana
seguir l’itinerari més curt.
Si no cal fer canvi d’aula, es recomana que els estudiants es mantinguin dins les aules, amb la
mascareta i mantenint la distància de seguretat i que només es surti de l’aula per a anar al
bany o a la cafeteria (només per a consumició, sense quedar-s’hi).
En general:
No es permetrà als estudiants que romanguin pels passadissos de la facultat. Els accessos,
entrades i sortides, hauran de ser el més àgils possible.
Si cal fer alguna trobada entre estudiants, es recomana que es faci a l’exterior de les
instal·lacions, on la circulació de l’aire és superior, tot i que l’ús de biblioteques i sales d’estudi
segueixen a disposició de l’estudiantat amb les mesures de seguretat pertinents.

