
  Mesures de protecció: 

o Mascareta obligatòria. En totes les activitats presencials és obligatori portar posada 

una mascareta quirúrgica o una mascareta higiènica reutilitzable en tot moment i per a 

totes les activitats que es realitzin.  

o Higiene de mans. És obligatori netejar-se les mans en entrar i sortir dels edificis, de les 

aules, dels laboratoris,… S’han instal·lat dispensadors de gel hidroalcohòlic als accessos 

a tots aquests espais. 

o Material de les aules (comandaments, teclat, ratolí,..). Si es compleix amb el protocol 

d’higiene de mans tant en entrar com en sortir de l’aula, no és necessari cap protocol 

addicional per a la desinfecció d’aquest material. 

o L’estudiantat ocuparà sempre la mateixa cadira a l’aula. 

o Laboratoris. Si es compleix amb el protocol d’higiene de mans tant en entrar com en 

sortir del laboratori, en principi no és necessari cap protocol addicional per a la 

desinfecció del material. Només quan la Coordinació de l’assignatura ho consideri 

necessari i juntament amb els tècnics de laboratori, s’establirà un protocol específic 

per la desinfecció d’equips, d’instruments i d’altre material. 

  Possibles incidències: 

o Hem de ser conscients que malgrat les mesures de seguretat en qualsevol moment 

podem tenir un cas positiu al grup de pràctiques que podria implicar el confinament de 

tot el grup durant 14 dies. 

o En cas d’infecció o quarantena de l’estudiantat, aquest ho haurà de comunicar a 

l’Escola per tal d’informar al professorat que correspongui. 

(https://sau.eseiaat.upc.edu) 

o És fonamental garantir la “traçabilitat” de l’Estudiantat per poder determinar els seus 

contactes estrets, en cas que sigui necessari. Caldrà passar llista a les sessions 

presencials. L’objectiu principal és mantenir el màxim possible els grups estancs, per 

tal de prendre les accions corresponents de manera localitzada, sense haver de tancar 

el conjunt de l’Escola. 

o S’ha de preveure que algun estudiant/a no pugui assistir a una activitat presencial per 

motius de confinament i, donat el cas, s’ha d’articular la manera que es puguin 

recuperar els continguts docents no rebuts. Això no vol dir forçosament que s’hagi de 

repetir la pràctica, podent-se proposar una solució alternativa. 

 

https://sau.eseiaat.upc.edu/

