PROTOCOL D’ÚS DELS ESPAIS I EQUIPAMENTS DE L’ÀMBIT DE
GRAVAT ADAPTAT A LA SITUACIÓ SANITÀRIA (Covid-19)
FACULTAT DE BELLES ARTS CURS: 2020/2021
Equip tècnic:
Montse Carreño [montsecarreno@ub.edu]
David Curto [dcurtot@ub.edu]
Gerard Espí [gerardespi@ub.edu]

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 s’exposen podeu dirigir-les a l’equip
tècnic i/o a la coordinadora de la Secció Cristina Pastó [cripasto@ub.edu].

Àmbit d’aplicació
Les mesures establertes són d’obligat compliment per a les persones usuàries –alumnat, professorat
i tècnics– que facin ús dels espais i equipaments de l’Àmbit de Gravat, ja sigui als tallers (Gravat,
Litografia, Serigrafia i Impressió Digital) o les aules destinades a docència teòrica (aula 207).
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 professor responsable de l’activitat, l’expulsió de l’aula o del laboratori docent, o la
suspensió de l’activitat.

Mesures generals pels espais de l’Àmbit de Gravat
• No podrà accedir als espais ningú que presenti simptomatologia compatible amb la Covid-19.
• Només accedirà als espais l’alumnat matriculat a l’assignatura que s’està impartint i que tinguin
docència presencial assignada en aquell moment. En el cas d’assignatures amb presencialitat a
setmanes alternes, només podrà entrar l’alumnat del grup corresponent.
• L’ús de la mascareta és obligatori per tothom en tot moment (alumnat, professorat i tècnics).
• L’alumnat és responsable de portar Equips de Protecció personal propis: mascaretes i davantal o
bata de manera obligatòria, guants i ulleres de seguretat quan l’activitat ho requereixi. La resta de
materials de protecció i seguretat estaran disponibles als espais.
• Es mantindrà la distància física interpersonal de seguretat d’1’5 m., només en els casos en que les
pràctiques ho requereixin la distància pot ser inferior, evitant excedir el contacte estret més de 1015 minuts. Cal evitar aglomeracions a l’entrada i sortida als espais, i respectar els horaris indicats
pel professorat o tècnic responsable de les activitats.
• No es podrà portar ni emmagatzemar als tallers res que no sigui imprescindible per al correcte
desenvolupament de l’activitat docent. Les pertinences personals –bosses, abrics o altres– es
dipositaran al lloc que es determini a cada taller.
• No està permès el consum d’aliments o begudes.
• Abans d’accedir a qualsevol taller o aula 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. Es farà a les piques dels tallers, ordenadament i mantenint la distància de seguretat.
Les mans s’eixugaran amb paper d’un sol ús que es llençarà en un contenidor específic.
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• El registre d’assistència és obligatori sempre que s’accedeixi a un dels espais durant més de 15
minuts. El professorat responsable de la docència farà el registre de noms, data i franja horària i
l’equip tècnic portarà l’arxiu unificat d’aquests registres.
• L’accés de l’alumnat a les aules i laboratoris està limitat per l’aforament màxim permès1 de 12
estudiants (Taller de Gravat, Taller de Serigrafia, Taller de Litografia, Aula 207), amb la presència
continuada del personal tècnic o professorat responsable de les activitats.
• El professorat programarà l’alternança de grups classe per a les activitats presencials de les
assignatures nombroses, els grups es limitaran a 12 o 13 alumnes com a màxim, depenent del
nombre d’estudiants matriculats.
• Les taules de treball de l’alumnat estan senyalitzades per preservar la distància de seguretat. No
està permès moure les cadires de lloc per a apropar-se a un company, exceptuant situacions
concretes on la pràctica ho requereixi i el professorat/tècnic doni el seu vist i plau.
• No es poden compartir materials, eines o equipaments sense una prèvia desinfecció.
• Un cop acabada l’activitat, l’alumnat i tota persona usuària netejarà la seva zona de treball
mitjançant una solució desinfectant, que trobarà disponible en envasos polvoritzadors a cada un
dels espais.
• Entre classe i classe, el tècnic de laboratoris i/o els professorat desinfectaran les zones
comunitàries o altres superfícies de risc (poms d’armaris, portes o aixetes).
• Hi haurà material de desinfecció i cartells indicadors per a fer un ús i neteja adequada dels diferents
equipaments.
• L’equip tècnic de laboratoris i/o el professorat asseguraran 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. Si l’espai
disposa de sistemes d’extracció aquests seran activats amb regularitat per fomentar la renovació
de l’aire.
• Es preveu un temps de 10 minuts a l’inici i 10 minuts al final de cada classe per afavorir la neteja
general dels equipaments i l’entrada i sortida esglaonada dels alumnes.
• No es pot fer ús dels espais fora de les hores lectives ni sense la presència d’un Professor/a o tècnic.
• Cal seguir en tot moment les instruccions de senyalització dels espais, els circuits establerts per a
la circulació (entrada i sortida) i 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, aquest ha de comunicar-ho al professorat responsable 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 (professorat 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 a l’equip tècnic i a la coordinació de la secció.
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El nombre d’alumnat previst té en compte la presència continuada d’un professor/a i un tècnic de laboratoris.
Ha estat calculat a partir de la distància de seguretat (1’5 m entre persones) i tenint en compte la disposició del
mobiliari, la maquinària i els processos de treball en cada un dels espais.
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TALLER DE GRAVAT Nancy Spero _PL0. Edifici Menjadors.

MESURES ESPECÍFIQUES

Tècnic/Mestre de taller: Gerard Espí [gerardespi@ub.edu]

L’accés al taller s’efectuarà des del vestíbul. En aquest espai i al costat de la porta hi haurà una taula
amb gel hidroalcohòlic i paper per netejar-se les mans i una paperera amb tapa. La sortida del taller
estarà al costat oposat, amb sortida a l’aparcament de menjadors.
L’alumnat haurà de dipositar els abrics i estris personals a la prestatgeria metàl·lica blanca situada al
fons de l’espai per dirigir-se amb el material necessari a les taules de treball. Cal dur davantal o bata i
sabata tancada, i disposar de guants personals (nitril, làtex) per utilitzar determinats estris, eines o
màquines comuns.
El taller disposa de 4 taules (250 x 125 cm), cadascuna per a 3 alumnes disposats en diagonal. No
moveu les cadires ni canvieu la seva distribució. L’aforament del taller està limitat a 12-13 alumnes,
més el mestre de taller i el professor/a de l’assignatura. Preguem puntualitat a l’inici de l’activitat.
L’accés al despatx interior es farà només amb autorització expressa del professor/a, amb un màxim
de 2 usuaris. L’aula Magí Baleta situada al vestíbul servirà per a tutories amb un màxim de 2 usuaris.
La ventilació de l’espai es realitzarà mantenint obertes les finestres laterals del taller, i fent ús de
l’extracció general quan sigui necessari. El box disposen d’extracció regulable per garantir la renovació
de l’aire interior.
Donada la diversitat de tècniques i procediments del Gravat, el mestre de taller donarà instruccions
específiques. Caldrà conèixer els diferents productes de neteja: alcohol etílic, aigua i dissolvent de
base olis vegetals per a processos propis del taller, solució desinfectant per a la neteja específica i gel
hidroalcohòlic.
L’alumnat haurà de seguir un ordre i organitzar-se en torns per accedir a cada zona de treball, evitant
apilar-se en les diferents etapes i processos dins el taller.
Zones de treball i nombre màxim d’usuaris:
• Taulell entintat: 3 persones
• Taules calentes d’entintat: 2 i 3 persones
• Zona neta per a manipulació del paper: 3 persones
• Box de neteja de planxes: 2 persones
• Sala d’àcids: 3 persones
• Zona rentat mans: 2 persones
• Box bisellat i polit de planxes: 3 persones
• Box resines i envernissat: 2 persones
• Pica de l’aigua: 2 persones.
• Tòrculs: 1 persona estampant i 1 persona ajudant en cadascun dels 4 tòrculs.
Punts amb esprais de producte desinfectant i draps específics:
• 1 al taulell d’entintat, per als mànecs de roleus, espàtules i superfícies de vidre.
• 1 al box de bisellat i polit per a mànecs de llimes, polidora, cúters.
• 1 a la zona de manipulació de paper per a regles, cúters i superfícies.
• 1 a la zona de treball per netejar les cadires i taules utilitzades durant la sessió.
A final de classe és obligatori dur a terme la neteja, recollida i endreç del taller, així com la desinfecció
de les taules i cadires usades, i emportar-se les pertinences personals.
L’aforament limitat permetrà mantenir un bon ambient de treball, més eficaç i segur donades les
circumstàncies especials del curs 2020-2021. Desitgem que el compliment d’aquestes instruccions
causi les mínimes molèsties i esperem la vostra comprensió, per mantenir el taller obert i segur.
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TALLER DE SERIGRAFIA _ S04. Edifici Principal.

MESURES ESPECÍFIQUES

Tècnic/Mestre de taller: David Curto [dcurtot@ub.edu]

L’accés al taller s’efectuarà per la porta de l’aula S04, al costat es disposarà de gel hidroalcohòlic i paper
per netejar-se les mans i una paperera amb tapa. L’entrada i sortida es farà mantenint la distància de
seguretat, i procedint a la neteja de les mans amb gel hidroalcohòlic tant a l’entrada com a la sortida.
L’alumnat haurà de dipositar els abrics i estris personals a les prestatgeries metàl·liques blanques
situades en cada un dels espais corresponents (aules S04 i S03) per dirigir-se amb el material necessari
a les taules de treball / estampació. Cal dur davantal o bata i sabata tancada, i disposar de guants
personals (nitril/làtex), per utilitzar determinats estris, eines o màquines comuns.
En el taller hi ha 13 taules individuals d’estampació separades per mantenir la distància de seguretat.
No moveu les taules ni canvieu la seva distribució calculada segons les mesures de distanciament.
L’aforament del taller està limitat a 12-13 alumnes, més el mestre de taller i el professor/a de
l’assignatura. Preguem puntualitat a l’inici de l’activitat, així com l’assistència a totes les classes per
què rebreu instruccions de seguretat i de procediments imprescindibles per al correcte ús del taller,
estris, maquinària i per mantenir la salubritat dels companys/es en relació a la situació de pandèmia.
La ventilació de l’espai es realitzarà mantenint obertes les finestres laterals del taller i les portes
interiors i exteriors, i mantenint en funcionament la renovació d’aire instal·lada a l’aula S03.
L’accés al despatx interior queda restringit a un aforament de 2 persones, i es farà només amb
autorització del professor/a.
Caldrà conèixer els diferents productes químics presents al taller: recuperador, emulssió serigràfica,
pasta alcalina, dissolvent universal per a processos propis del taller, solució desinfectant per a la neteja
específica i gel hidroalcohòlic a l’entrada del taller. El mestre de taller donarà instruccions referents als
procediments específics, i al correcte mode d’actuació pel que fa a la seguretat i desinfecció en relació
al Covid-19.
L’alumnat haurà de seguir un ordre que s’establirà a l’inici de cada sessió en funció dels processos de
treball que s’hagin de dur a terme, i organitzar-se en torns per accedir a cada zona de treball, evitant
apilar-se en les diferents etapes i processos dins el taller.
Zones de treball i nombre màxim d’usuaris (respecteu aforaments):
• Taules d’estampació: 1 persona
• Taules Tinter: 1 persona
• Taules netes per a manipulació del paper (2): 3 persones
• Sala Revelat / Recuperat: 1 persona
• Forn de secatge d’Emulssions : 1 persona
• Insoladora: 1 persona
• Zona rentat mans Aula SO4: 2 persones
• Zona rentat mans Insoladora: 2 persones
• Zona enmagatzematge pantalles: 2 persones
• Zona secatge pantalles (ventiladors): 2 persones
• Taula amb ordinador Impressió Fotolits: 1 persona
Punts amb esprais de producte desinfectant i draps específics:
• 1 a les Taula Tinter (2) per Racletes d’Estampació, espàtules, pots de tinta i superfícies de vidre.
• 1 Insoladora (tauleta annexa) per al Quadre i vidre de la insoladora.
• 1 Taules de manipulació de paper (2) per a regles i superfícies.
• 1 Forn Secatge Emulsions
• 1 a la zona de treball per netejar les cadires i taules utilitzades durant la sessió de treball.
A final de classe és obligatori dur a terme la neteja, recollida i endreç del taller, així com la
desinfecció de les taules i cadires usades, i emportar-se les pertinences personals.
L’aforament limitat permetrà mantenir un bon ambient de treball, més eficaç i segur donades les
circumstàncies especials del curs 2020-2021. Desitgem que el compliment d’aquestes instruccions
causi les mínimes molèsties i esperem la vostra comprensió, per mantenir el taller obert i segur.
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TALLER DE LITOGRAFIA _ S02. Edifici Principal.

MESURES ESPECÍFIQUES

Tècnica/Mestra de taller: Montse Carreño [montsecarreno@ub.edu]

Per desenvolupar les activitats pràctiques presencials, cal conèixer i aplicar les normes de seguretat i
prevenció, salut i medi ambient, ús d’equipament, i els procediments de treball específics del Taller
de Litografia que s’expliquen en les sessions tècniques. És imprescindible l’assistència per fer ús dels
equipaments del taller.
Aforament limitat a 12 o 13 alumnes (segons grup classe) més el professor/a i mestra de taller. Accés
per la porta S02, es prega puntualitat i mantenir la distància de seguretat.
• Indumentària: Davantal o bata, sabata tancada i guants de neteja i protecció (nitril o goma).
• Materials de treball2: Draps de cotó, esponges de cel·lulosa, gasa, esprais per aigua, paper de cuina,
carpeta (50 x 70 cm) i paper per les estampacions.
Neteja i desinfecció d’equipaments, taules de treball, eines i maquinàries:
És obligatori desinfectar els equipaments, taules de treball i eines que s’utilitzin abans i després del
seu ús, mitjançant solucions viricides que es trobaran disponibles al taller. En funció del tipus
d’equipament – maquinària o eina– l’aplicació pot ser per polvorització o directa, i s’eixugarà amb
paper d’un sol ús. La persona usuària realitzarà la desinfecció després de la neteja pròpia de l’activitat
post-impressió, consistent en la retirada de restes de tintes (eines, rodets, cilindres d’impressió i
platines) segons les indicacions tècniques rebudes. Aquest procés no eximeix realitzar la desinfecció
a l’usuari/a següent.
• Taules de treball: Ús limitat a 3 persones per taula. Les taules de treball estan senyalitzades per
preservar la distància entre persones. No està permès moure les cadires.
• Premses litogràfiques òfset - Premsa litogràfica Takach – Premsa litogràfica d’aspa. Ús limitat a 1
persona per torn. És obligatori desinfectar els mànecs, manovelles, pinces de subjecció (de paper i
planxes), timpà i superfícies de contacte abans i després del seu ús, mitjançant solució viricida
disponible al taller. S’aplicarà mitjançant drap i s’eixugarà amb paper d’un sol ús.
• Taules de vidre. Taules d’entintat i Taula per acidulacions: Ús limitat a 1 persona per torn. És
obligatori desinfectar la superfície abans i després del seu ús, mitjançant solució viricida en esprai
aplicada amb drap, i eixugar amb paper d’un sol ús.
• Espai de Tall i Cisalla de paper: Ús limitat a 1 persona per torn. És obligatori desinfectar el mànec de
la cisalla i les superfícies de contacte abans i després del seu ús, mitjançant solució viricida aplicada
amb drap, i eixugar amb paper d’un sol ús.
• Rodets d’entintar i espàtules: És obligatori desinfectar els mànecs abans i després del seu ús,
mitjançant solució viricida aplicada amb drap, i eixugar amb paper d’un sol ús.
• Piques de rentat. Pica de rentat per planxes: Ús limitat a 2 persones per torn, de manera ordenada i
mantenint la distància de seguretat.
• Armari de planxes en ús i armari de baldes per carpetes: Ús limitat a 1 persona per torn.
• Zona d’insolat i revelat de planxes fotogràfiques: Ús limitat a 1 persona per torn amb assistència de
la mestra de taller. Desinfecció obligatòria de palanques d’accionament de la insoladora i superfícies
de contacte abans i després del seu ús, mitjançant solució viricida aplicada amb drap, i eixugar amb
paper d’un sol ús. És un equipament elèctric i delicat que no es pot mullar en excés.
Les zones de contacte de les piques de revelat i les claus de pas de les aixetes es desinfectaran amb
solució viricida aplicada amb drap.
• Taula de llum: Ús limitat a 1 persona per torn. És obligatori desinfectar l’interruptor i la superfície de
contacte abans i després del seu ús, mitjançant solució viricida aplicada amb drap, i eixugar amb paper
d’un sol ús. És un equipament elèctric i delicat que no es pot mullar en excés.
• Impressió de fotolits. Ordinador i Impressora làser: Ús limitat a 1 persona per torn. La impressió de
fotolits es realitzarà amb assistència de tècnic/Mestre de taller en els horaris prèviament establerts.
Es seguiran les indicacions per la preparació dels arxius i tramat d’imatges.
La ventilació de l’espai es realitzarà mantenint obertes les finestres i les portes interiors i exteriors.
2

Els materials necessaris per processar les matrius litogràfiques (àcids, dissolvents, tintes) estan disponibles al taller.
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AULA 207 _ Laboratoris Impressió Digital. Edifici Principal.

MESURES ESPECÍFIQUES

Accés per la porta S02, es prega puntualitat i mantenir en tot moment la distància física interpersonal
de seguretat. Aforament limitat a 12 o 13 alumnes (segons grup classe) més el professor/a de
l’assignatura.
És obligatòria la neteja de mans a l’entrada i sortida, amb gel hidroalcohòlic disponible a l’aula.
Per garantir la renovació de l’aire i ventilació de l’espai, la porta d’entrada al Laboratori romandrà
sempre oberta. La porta interior que separa els espais i les finestres de la zona d’ordinadors
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 cada dues hores com a màxim. És
convenient activar l’aire condicionat de l’aula –amb mode de circulació d’aire– amb regularitat, per
millorar la ventilació.
Les taules de treball de l’alumnat estan senyalitzades per preservar la distància interpersonal, es prega
no moure les cadires.
Equipaments zona d’ordinadors (4 equips iMac): Ús limitat a 1 persona per torn.
És obligatori desinfectar els teclats, ratolins i superfícies de contacte abans i després del seu ús,
mitjançant solució desinfectant disponible al taller. Aplicar i eixugar amb paper d’un sol ús. És un
equipament elèctric i delicat que no es pot mullar en excés.
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