
 

INFORMACIÓ ALS ESTUDIANTS DEL CAMPUS DOCENT  

SOBRE MESURES DE PROTECCIÓ EN RELACIÓ A LA COVID-19 

En el cas que un/a estudiant presenti malestar i/o simptomatologia de Covid-19 previ a 

l’inici de les classes, no pot assistir al centre i ha de seguir el protocol establert per les 

autoritats sanitàries. En el cas que la simptomatologia s’iniciï dins el centre, caldrà 

notificar-ho al/a la professor/a i/o coordinador/a que estigui immediatament a l’aula. 

ENTRADA 

Respectant l’horari establert dels/de les estudiants, es farà per la planta A de l’edifici i 

per la porta corresponent on cada grup té ubicada l’aula. Les indicacions seran visibles 

en arribar a l’edifici.  No es podran utilitzar els ascensors durant el període de docència 

presencial al Campus per evitar les aglomeracions dins dels ascensors. 

S’evitarà compartir material com ordinadors, documents, bolígrafs, etc. Caldrà que 

l’estudiant vingui amb tot el material disponible per cada sessió i netegi l’espai per a la 

següent sessió, amb una solució alcohòlica de 70-90 graus. Cal ocupar i mantenir durant 

tot l’horari de presencialitat el mateix lloc dins l’aula (taula i cadira). 

MASCARETA 

És obligatori l’ús de la mascareta durant tota la docència, també als espais comuns i 

banys.  

RENTAT DE MANS 

És obligatori el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir a l’aula. 

A la sortida de l’aula, també cal fer el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans 

d’accedir a recollir les pertinences. 

DESCANSOS  

No estarà permès restar en espais comuns i els banys a utilitzar seran els més pròxims a 

l’aula on s’estigui desenvolupant la docència. Cada estudiant ha de portar gel 

hidroalcohòlic per utilitzar durant les sessions presencials. L’espai de descans i horari de 

cada grup serà notificat pel/per la professor/a i/o tutor/a, sense opció de ser modificat. 

Els espais de cafeteria (cafeteria i terrassa) no estaran disponibles pels estudiants, per la 

qual cosa es recomana que cada estudiant porti el que necessiti de casa seva, en relació 

aquest tema. Es disposarà d’un espai exterior (cada costat lateral de l’edifici) per poder 

sortir a realitzar recés, mantenint sempre les mesures recomanades per la prevenció 

respecte a la Covid-19.  

SORTIDA 

La sortida de l’estudiantat es farà per la porta corresponent més propera on està situada 

l’aula, degudament senyalitzada. 
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