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A. 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 (31 de juliol de 2020)1 i no exclou altres
mesures de caràcter general que hi puguin aparèixer.
Qualsevol dubte o notificació relacionada amb les mesures que aquí s’exposen es pot dirigir a
la coordinació de l’espai: Juan José Pacheco Puig (j1chopachecopuig@ub.edu)
L’aula-taller és un espai polivalent, dividit en diferents zones segons la tipologia de treball a
realitzar.: zona de treball amb taules mòbils, zona de emmagatzematge; zona audiovisuals amb
cadires plegables de suport. És un espai vinculat al Taller d’escultura de Fusta-Motlles, i per
accedir-hi cal respectar les mesures acordades pel protocol del mateix. A més, disposa del
despatx mestre de taller Jordi Torras Jareño: torrasj@ub.edu).

B. Àmbit d’aplicació
Les mesures establertes són d’obligat compliment per a tot l’alumnat, personal docent
investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) que faci ús dels espais i
equipaments de l’aula-taller, ja sigui en el mateix com en els espais annexos que requereixin la
circulació dels usuaris per l’esmentat espai.
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 d’higiene per part de l’alumnat pot
comportar, a instàncies del professorat responsable encarregat de l’espai, l’expulsió de l’aula o
del laboratori docent, o la suspensió de l’activitat.

C. Mesures generals per l’aula-taller Louise Bourgeois
1. No podrà accedir a l’aula-taller ningú que pateixi qualsevol simptomatologia
compatible amb la Covid-19.
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2. En cas que un alumne/a inicií simptomatologia compatible amb la Covid-19 durant la
seva activitat a l’aula-taller , aquest ha de comunicar-ho a la persona 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. El
personal de la UB responsable de l’activitat 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.
3. L’alumnat no pot fer ús de l’espai a l’aula-taller fora de les hores lectives ni sense la
presència de PDI o personal autoritzat.

4. Només podran accedir a l’espai els i les alumnes del grup que estiguin matriculats a

l’assignatura que s’està impartint i que tinguin docència presencial assignada en aquell
moment. Al taller també hi podran accedir, en horaris establerts, els i les alumnes que
hagin demanat cita prèvia al professorat coordinador a l’aula-taller per correu
electrònic al coordinador Juan José Pacheco Puig (j1chopachecopuig@ub.edu) o al
mestre de taller Jordi Torras Jareño: torrasj@ub.edu). La cita prèvia, sempre amb
motiu justificat, haurà de demanar-se amb suficient antelació (almenys una setmana)
per a poder organitzar l’accés i vigilància de l’espai.

5. L’ús de mascareta, higiènica o quirúrgica i en bones condicions, és obligatori per a
totes les persones usuàries en tot moment.
6. L’alumnat és responsable de portar el seu propi equip de protecció d’ús personal i
intransferible: mascareta higiènica o quirúrgica, calçat de seguretat homologat, ulleres
o pantalla de protecció, guants de làtex, nitril o altres .
7. L’accés al taller es realitzarà per la porta principal del Taller d’escultura, caldrà
respectar les mesures de distància entre persones d’1,5 metres i recórrer l’itinerari de
seguretat indicat. Cal evitar aglomeracions a l’entrada i sortida, i respectar sempre la
distància de seguretat.
8. 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.
9. L’accés a l’espai de l’aula-taller Louise Bourgeois està limitat a un aforament màxim
permès de 24 persones (sense comptar el PDI o PAS responsable). El despatx situat a
l’interior del taller té un aforament màxim permès de 2 persones (sense comptar el
PAS responsable). Aquest aforament està calculat a partir de la distància de seguretat
entre persones (1,5 metres), tenint en compte la disposició del mobiliari, la possible
circulació per l’espai.
10. 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) o en la
prestatgeria habilitada a l’aula, prèvia autorització del professorat, que haurà de ser
netejada després de cada ús.

11. A l’entrada a l’espai, l’alumnat i el PDI autoritzat a l’accés haurà de netejar-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 activitat docent. El rentat de mans es pot fer
en el taller de motlles sempre hi quan l’accés sigui adequat per mantenir les distàncies
de seguretat, es farà a les piques d’aigües netes de forma ordenada. Les mans amb
paper d’un sol ús, que es llençarà al contenidor preparat per a aquesta finalitat.
12. El registre d’assistència és obligatori sempre que s’accedeixi a l’espai del taller durant
més de 15 minuts. El professorat responsable de la docència farà el registre de noms
de les persones usuàries, data i franja horària en què han utilitzat les diferents zones
de treball del taller. Aquestes dades hauran de quedar registrades en un arxiu unificat
pel taller de materials tous.
13. No està permès apropar-se a un company/a, exceptuant situacions concretes on la
pràctica ho requereixi i el responsable de l’activitat doni el seu vistiplau.
14. No es poden compartir materials, eines o equipaments sense una prèvia
desinfecció. Un cop acabada qualsevol activitat, cada membre de l’alumnat i/o del
professorat netejarà adequadament la seva zona de treball i les eines utilitzades amb
solucions netejadores/desinfectants específiques (depenent de la superfície/objecte a
netejar) que trobarà disponibles en envasos de l’aula-taller.
15. Es preveu un temps de 15 minuts a l’inici i 15 minuts al final de cada classe per afavorir
la neteja dels equipaments i l’entrada i sortida esglaonada de l’alumnat.
16. És responsabilitat de l’alumnat emportar-se i netejar el seu equipament de roba
després de cada sessió.
17. S’intentarà assegurar una bona ventilació de l’espai en tot moment. La porta d’accés
romandrà oberta tot el temps que sigui possible, i les finestres habilitades per això
sempre que la climatologia ho permeti, en cas de que no, s’obriran 10-15 minuts cada
hora.

D. Mesures específiques de neteja
Rentat de mans:
És obligatori netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic quan s’accedeixi a l’espai de taller. En
el cas d’accedit des de l’activitat que s’estigui fent en els tallers adjunts: Taller de fusta, de
motlles, resines, i/o materials tous, es podrà 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).
Neteja d’equipaments generals:
De manera general, les eines o equipaments que s’utilitzin han de ser netejats i desinfectats
abans i després del seu ús mitjançant solucions específiques que es trobaran disponibles al
taller. L’aplicació pot ser per polvorització o amb un paper humit, en funció del tipus d’objecte
i/o superfície.
Neteja d’equipaments delicats (ordinadors, maquinària):

El material informàtic i maquinària haurà de ser desinfectat abans i després del seu ús
mitjançant procediments especials de desinfecció en sec (disponibles al despatx) o de manera
molt controlada (amb una solució d’aigua i sabó i assecant immediatament amb paper).

E. Normativa específica d’ocupació per cada espai del taller
L’espai del taller de materials tous està limitat a un aforament màxim permès de 24 persones
(sense comptar el PDI o PAS responsable).
L’ús de l’espai fora de les hores on el resta de tallers del Taller d’escultura (Fusta, Motlles,
Resines, Materials Tous) no estiguin oberts i amb atenció de mestre de taller o professorat, NO
ES PODRÀ ACCEDIR, el professorat vigilarà que es compleixi dita necessitat de seguretat.

