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INTRODUCCIÓ
Aquest protocol ha estat redactat tenint en compte el Pla de contingència de la
Universitat de Barcelona davant la crisi sanitària per la covid-19 i no exclou altres
mesures de caràcter general que hi puguin aparèixer.
Qualsevol dubte o notificació relacionada amb les mesures que aquí s’exposen us
podeu dirigir al mestre de taller Jordi Torras Jareño torrasj@ub.edu

ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les mesures establertes són d’obligat compliment per a tots els alumnes, professors i
PAS que facin ús dels espais i equipaments del taller de fusta i motlles, ja sigui en el
propi taller com a les aules anexes que requereixin la circulació dels usuaris per
l’esmentat taller.
L’ incompliment per part del personal o alumnat de la Universitat de qualsevol de les
obligacions que s’estableixin en el procediment es considera un incompliment greu i
pot donar lloc a l’exigència de les responsabilitats disciplinàries pertinents.
La manca de seguiment de les instruccions de distància i higiene per part de l’alumnat
pot comportar, a instàncies del mestre de taller o professors responsables, encarregats
de l’espai, l’expulsió de l’aula o del laboratori docent, o la suspensió de l’activitat.

MESURES GENERALS PER L’ESPAI DEL TALLER DE FUSTA I MOTLLES
No podrà accedir a l’espai del taller de fusta i motlles ningú que pateixi qualsevol
simptomatologia compatible amb la Covid-19.
Només hi podran accedir els alumnes del grup que estiguin matriculats a
l’assignatura que s’està impartint i que tinguin docència presencial assignada en
aquell moment. En el cas d’assignatures amb assistència a setmanes alternes el grup
d’alumnes als quals no correspongui estar fent classe presencial no podran entrar als
espais on s’estigui impartint la docència. També hi podran accedir els alumnes que
hagin demanat cita previa al mestre de taller per correu electrònic torrasj@ub.edu
en els horaris i temps establerts i amb una setmana de previsió per poder-ho
organitzar.

L’ús de la mascareta és obligatori per a tots els usuaris en tot moment (alumnes,
professors i mestre de taller).
Els alumnes són responsables de portar els seus propis Equips de Protecció personal:
mascaretes, botes de seguretat i granota, ulleres de protecció i guants obligatoris. La
resta de materials de protecció i seguretat estaran disponibles a l’ espai del taller de
fusta i motlles.
Els alumnes hauran d’accedir al taller amb els equips de protecció posats. No es
permetrà que es canviïn en el propi taller.
No es podrà portar ni emmagatzemar a l’espai res que no sigui imprescindible per al
correcte desenvolupament de l’activitat docent. Les bosses, abrics o altres pertinences
s’hauran de guardar als armariets personals sempre que sigui possible.
Abans d’accedir a qualsevol aula (teòriques o laboratoris) cal desinfectar-se les mans
amb gel hidroalcohòlic.
Les mans s’han de rentar amb freqüència amb aigua i sabó, i obligatòriament abans i
després de cada classe. El rentat de mans en els laboratoris es farà a les piques de
forma ordenada i mantenint la distància de seguretat. Les mans s’eixugaran amb paper
d’un sol ús que es llençarà al contenidor preparat per a aquesta finalitat.
El registre d’assistència és obligatori sempre que s’accedeixi a l’espai del taller de
fusta i motlles durant més de 15 minuts. Els professors responsables coordinats
amb el mestre de taller faran el registre de noms, data i franja horària i portaran un
arxiu unificat d’aquests registres al taller.
L’accés dels alumnes al taller de fusta i motlles està limitat per l’aforament màxim
permès:
de 10 a 15 alumnes.
El nombre d’alumnes previst contempla la presència d’un professor i d’un mestre de
taller. Es calcula a partir de la distància de seguretat (1,5 m entre persones), tenint en
compte la disposició del mobiliari, maquinària, la possible circulació dels alumnes per
l’espai i el tipus de feina que es pugui desenvolupar (volum del treball, necessitat de
fer servir eines o màquines situades a diferents llocs del taller, ...). Cal tenir en clar que
el treball al taller d’escultura no és un treball sedentari i que, en molts casos necessita
mobilitat.
No està permès apropar-se a un company, exceptuant situacions concretes on la
pràctica ho requereixi i el responsable de l’activitat doni el seu vist i plau.
No es poden compartir materials, eines o equipaments sense una prèvia
desinfecció.
Un cop acabada l’activitat, cada alumne i/o professor netejarà la seva zona de treball
mitjançant una solució desinfectant, que trobarà disponible en envasos polvoritzadors
a cada un dels tallers
Hi haurà material de desinfecció i cartells indicadors per a fer un ús i neteja adequada
dels diferents equipaments.

S’intentarà assegurar una bona ventilació dels espais en tot moment. Les portes i
finestres romandran obertes tot el temps que sigui possible, sempre que la
climatologia ho permeti. En cas que s’hagin de tancar, es ventilarà l’espai durant 10-15
minuts a l’inici i al final de cada classe, o bé cada dues hores com a màxim si les classes
són llargues. L’extracció serà activada amb regularitat per fomentar la renovació de
l’aire, malgrat que no pot estar constantment activada per l’eccés de soroll que
produeix.
Cal evitar aglomeracions als passadissos, i respectar sempre la distància de seguretat
d’1,5m quan es faci ús dels armariets personals.
Es preveu un temps de 10 minuts a l’inici i 10 minuts al final de cada classe per a
afavorir la neteja dels equipaments i l’entrada i sortida esglaonada dels alumnes.
No es pot fer ús de l’espai del taller de fusta i motlles fora de les hores lectives ni
sense la presència d’un professor o mestre de taller.
Cal seguir en tot moment les instruccions de senyalització existents a cada espai de la
facultat com ara els circuits establerts per a la circulació (entrada i sortida dels usuaris)
o bé les limitacions d’aforament per a cada espai o equipament.
En cas que un alumne/a inicií simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant la
seva activitat al taller, aquest ha de comunicar-ho al responsable de l’activitat i
desplaçar-se al seu domicili. Un cop allà, ha d’avisar els professionals sanitaris del
Servei Mèdic de l’OSSMA (medicinadeltreball.ossma@ub.edu ) i a les autoritats
sanitàries corresponents (CAP, 061), i seguir les seves instruccions. La persona de la UB
(professor o responsable) a la qual ha informat la persona afectada, també s’ha de
posar en contacte amb el Servei Mèdic de l’OSSMA, i comunicar la situació al mestre
de taller i al coordinador, cap de secció o directors de departament.

MESURES ESPECÍFIQUES PER AL TALLER DE FUSTA I MOTLLES
Rentat de mans:
És obligatori rentar-se bé les mans amb aigua i sabó durant almenys 40 segons a l’inici
de l’activitat, i de manera regular al llarg de tota la classe pràctica (amb independència
de si es porten guants d’un sol ús o no). El rentat de mans en els laboratoris es farà a
les piques de forma ordenada i mantenint la distància de seguretat. Les mans
s’eixugaran amb paper d’un sol ús que es llençarà al contenidor preparat per a aquesta
finalitat.
Neteja d’equipaments:
De manera general, les eines o equipaments que s’utilitzin han de ser desinfectats
abans i després del seu ús mitjançant solucions que es trobaran disponibles al taller.
L’aplicació pot ser per polvorització o amb un paper humit, en funció del tipus
d’objecte.
Neteja d’equipaments delicats:

Per les seves característiques tècniques hi ha aparells que no es poden netejar amb
solucions hidroalcohòliques ni es poden mullar en excés, per tant s`hauran de netejar
amb una solució d’aigua i sabó i assecar amb paper.

NORMATIVA ESPECÍFICA PER CADA ESPAI DEL TALLER
Nombre d'usuaris:
Espai de fusta: Entre 8 i 10 persones en funció de l'ocupació de l'espai de motlles i del
tipus de treball.
Espai de motlles: Entre 5 i 8 persones en funció de l'espai ocupat de fusta, tipus de
treball o les necessitats de classes concretes.
Cabina de resines: 1 persona, per les necessitats d'accés del professor o mestre de
taller mentre es desenvolupa la pràctica.

