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1. INTRODUCCIÓ
1.1. Rellevància de la pandèmia
L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països l’aplicació de mesures que han cercat
contenir la transmissió del virus a través de la reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles.
L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’alumne
fan que l’obertura amb la màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat. El marc és un sistema educatiu
inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa
adreçada a atendre la diversitat de l'alumnat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat.
L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Un confinament perllongat pot tenir diversos efectes sobre la
salut dels infants tant física com emocional. Aquests efectes poden ser més grans en aquells de nivell socioeconòmic més
desafavorit o en aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge.
Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien
de manera notable el funcionament de la societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que responsables, alumnat, famílies,
persones educadores i la resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos grans pilars per
fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.
L’obertura d’escoles es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats
permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent.
La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que deixa al seu pas obren un nou escenari
on s’acumulen els aprenentatges i les incerteses. S’ha après el comportament d’aquest nou virus setmana a setmana i ha
calgut posar en pràctica mesures que, fins fa poc temps, ni tan sols s’haurien imaginat. Amb tot, el coneixement adquirit i amb
l’horitzó del descobriment d’una vacuna contra el nou coronavirus, s’espera un temps on diferents escenaris es poden anar
succeint. Cal estar preparats i deixar el mínim espai a les mesures d’urgència.
1.2. Necessitat del Pla d’Obertura
El Pla d’Obertura per a l’Organització i Funcionament del Curs 2020–2021 que permetrà obrir els centres al setembre perquè
l'alumnat torni a la modalitat presencial de les classes , incorpora les mesures que els documents específics emesos per les
autoritats sanitàries han establert, pel que fa al alumnat, personal del centre, adequació d’espais i grups, fluxos de circulació,
gestió i organització d’espais com el pati, menjador, transport i material, horaris, pla d’obertura del centre educatiu, mesures
de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.
En tot moment l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus garanteix el compliment de les mesures de
seguretat establertes per les respectives autoritats.
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2. EL PLA D'OBERTURA
2.1 DIAGNOSI
L'1 de setembre de 2020, l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus obrirà les portes per tal d'encetar el
curs 2020-2021. La convivència al centre s'establirà segons els paràmetres que s'estableixen en el present document i l'equip
directiu que el redacta es compromet a exigir-ne el compliment i a fer-ne el seguiment.
Durant el curs 2020-2021 hi ha prevista al centre l'afluència següent :
• Nombre de professionals (docents i no docents) que faran atenció presencial al centre: 19 docents més 4
professionals no docents.
• Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre: 285 alumnes (120 amb una presència de 5 dies a la
setmana i 165 amb una presència variable entre 1 i 2 dies setmanals).
2.1.1. Alumnat
Donat que la prioritat del Departament és garantir el compliment del dret a l’educació de tot l’alumnat en els seus centres i de
manera presencial durant tot el curs (sempre que les autoritats sanitàries i de protecció civil no prenguin noves mesures de
tancament absolut o parcial en algun moment) i considerant que fora ja de l’estat d’alarma i de les fases de desescalada,
l’assistència a les activitats lectives haurà de retornar a la seva obligatorietat, doncs, per aconseguir aquesta prioritat i tenint
en compte les mesures de prevenció, seguretat i higiene que dicten les autoritats competents en la matèria.
És evident que cal plantejar noves mesures organitzatives, de funcionament i curriculars que tinguin en compte tots els espais
del centre, tant els que fins ara acollien grups/classe com els que tenien una altra utilitat i la seva reconversió en espai docent
que acullin grups d’alumnes que garanteixin el distanciament físic correcte i indicat per les autoritats competents, i tenint en
compte la condició de vulnerabilitat acreditada pels serveis mèdics i de prevenció de riscos laborals del personal docent i
d’administració i serveis.
Per poder iniciar de forma presencial el curs 2020–2021, l'alumnat ha de reunir els següents requisits:
• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria , malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.
• Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV2 durant els 14 dies anteriors.
• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de
contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta (amb el seu equip mèdic de referència), la idoneïtat de
reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc a la CoviD-19:
• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
• Malalties cardíaques greus.
• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells alumnes que precisen tractaments
immunosupressors).
• Diabetis mal controlada.
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
L'alumnat (donat que tots són majors d’edat) han de presentar el primer dia de retorn al centre una declaració responsable,
d’acord el model que serà facilitat, per la qual l'alumne compleix els requisits per assistir al centre. També han d’informar al
centre de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar i mantenir un contacte estret amb el centre davant de
qualsevol incidència.
El propi alumnat, vigilarà diàriament l’estat de salut prenent la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre. En el
cas que l’alumne tingui febre o presenti algun dels símptomes compatible amb la COVID-19, ho comunicarà al centre i no podrà
assistir-hi.
A banda s'implementarà la mesura preventiva de la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.
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2.1.2. Personal del centre. Professorat, personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis
Els serveis competents de la Diputació de Tarragona i l'Equip directiu del centre, per tal d’identificar el personal que podrà
participar en les activitats presencials, ha informat a tot el professorat i personal d’administració i serveis de la necessitat de
declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19.
Les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de la
Diputació de Tarragona per valorar si poden estar en contacte amb l'alumnat.
Les condicions de risc engloben les malalties cròniques com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o
pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial
consideració.
2.1.3. Espais i grups
Els serveis competents de la Diputació de Tarragona i l'Equip directiu del centre, ha analitzat els espais disponibles per a
organitzar el curs 2020-2021 amb les activitats presencials, tenint en compte que es realitzaran grups el més estables
possibles de convivència, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat romandrà quasi sempre en el
mateix espai, i sempre que sigui possible també el docent.
Però donada la diversitat de les nostres disciplines és totalment impossible garantir aquesta possibilitat al 100%, doncs en
alguns casos alumnat i docents hauran de canviar d'espai diverses vegades al dia.
S'ha procurat que, si algú s’ha de moure sigui el docent. D’aquesta manera, si es produeix un cas positiu, serà fàcil identificar
l'alumnat que s’hagi de posar en quarantena 14 dies.
Per aquest motiu, cada grup classe tindrà un aula de referència, amb un nombre de 15 alumnes per grup, i en tot moment es
disposarà d’un aula complementària (en el nostre cas la biblioteca del centre) per si fos necessari el seu ús per tal de garantir
el distanciament físic indicat per les autoritats competents, per haver estat en contacte estret amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
El centre disposa tant d’equipaments informàtics per a cada alumne com xarxa WIFI i connexió telemàtica, i ha format al
professorat per poder desenvolupar les classes d’aquesta manera. A més el centre proporcionarà a tots el seu alumnat les
llicències de programari necessàries per poder realitzar la formació pràctica corresponent i que aquests les puguin fer servir
de manera remota.
2.2. OCUPACIÓ D'AULES
Els serveis competents de la Diputació de Tarragona i l'Equip directiu del centre, han analitzat tots i cadascun dels espais amb
els càlculs pertinents tant a nivell de distanciament social com de ventilació dels mateixos.
El resultat del esmentats càlculs reflecteixen una ocupablilitat de cada espai que es detallen a continuació:
L'ocupació dels espais, ens ve determinat pel distanciament social, en aquest cas de 1,5 metres, i la ventilació de l'espai.
A continuació s'adjunta el càlcul de la ventilació mecànica en la planta soterrani. Al ser un espai sense finestres, fem el cas
més restrictiu, 50 m3/h x persona.
Ventilador aire exterior = 4000 m3/h
Pèrdues = 30 %
PLANTA SOTERRANI
Aula 01
Aula 02
Aula 03
Aula 04.1
Aula 04.2
Aula 04
Passadís

Climatitzador m3/h.
1380
1380
750
900
900

24%
24%
13%
16%
16%

Aire Exterior 2800 m3/h
670,83
670,83
364,58
437,50
437,50

450

8%

218,75
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50 m3/h. x persona
13 Persones
13 Persones
7 Persones
8 Persones
8 Persones
16 Persones
4 Persones

A continuació s'inclou el càlcul del segon ventilador, planta baixa i primera. En aquest cas, considerant que no és una planta
soterrani, hem fet els càlculs amb una previsió de 40 m3/h per persona.
Ventilador aire exterior = 6000 m3/h
Pèrdues = 30 %
PLANTA BAIXA
Aula 5.1
Aula 5.2
Aula 5
Vestíbul
Passadís PB
Recepció
Espai Llimoner
Biblioteca
Aula 06
PLANTA PRIMERA
Aula 07-08 professors
Passadís P1
Aula 09
Aula 10

Climatitzador m3/h.
1700
1700

8%
8%

Aire Exterior 4200 m3/h
320,90
320,90

1700
900
900
2600
1700
1700

8%
4%
4%
12%
8%
8%

320,90
169,89
169,89
490,79
320,90
320,90

40 m3/h. x persona
8 Persones
8 Persones
16 Persones
8 Persones
4 Persones
4 Persones
12 Persones
8 Persones
8 Persones

4650
900
1900
1900

21%
4%
9%
9%

877,75
169,89
358,65
358,65

21 Persones
4 Persones
8 Persones
8 Persones

En la següent taula, s'indica l'ocupació amb distanciament social de 1,5 metres segons plànols adjunts, l'ocupació segons els
càlculs de ventilació mecànica indicada anteriorment i l'ocupació segons visita, que és el nombre màxim de persones a cada
espai.
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El resum de l'ocupabilitat dels espais es resumeix gràficament en els següents plànols:
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2.3. FLUXOS DE CIRCULACIÓ
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’establiran circuits d’entrada i sortida amb senyalització i
l’organització de la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats:
2.3.1. Organització de les entrades i sortides
En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre es realitzaran en diferents horaris i de
forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents
accessos a la instal·lació, tal i com es detalla en l'apartat 2.4.2..
L’entrada es realitzarà per l’accés principal al centre del Carrer del Vent nº 6, de les 2 portes al centre la de l'esquerra estarà
senyalitzada com a porta d'accés i la de la dreta com a porta de sortida, amb espai suficient per entrar en filera d'una persona.
Tan en horari de matí com de tarda l'entrada i la sortida del centre pel carrer del Vent serà exclusiu per l'alumnat, docents i
treballadors de l'Escola d'Art i Disseny, doncs tota persona que ocupi l'Escola Conservatori efectuarà la seva entrada i sortida
pel Carrer Sant Jaume.
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2.3.2. Circulació dins del centre
Les escales de l'edifici seran de dos sentits de circulació per a tots els ocupants de l'edifici, tal i com han funcionat sempre. Els
serveis competents de la Diputació de Tarragona i l'Equip directiu del centre senyalitzarà sobre els graons de les escales i amb
cartells i Infografia adequada el costat de l'escala que caldrà utilitzar en sentit ascendent i descendent.
Es recomanarà la utilització dels ascensors en els casos estrictament necessaris i, mai utilitzar l'ascensor amb grups superiors
a 3 persones.
Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i
mantenir la distància física.
Així mateix per circular dins del centre caldrà fer-ho amb mascaretes, i en els passadissos es disposaran de dispensadors de
gel hidroalcohòlic així com als lavabos del centre.
2.4. ORGANITZACIÓ DE L'ACCIÓ EDUCATIVA
•

El centre disposa dels espais suficients , tant generals com específics, per desenvolupar les activitats teòriques i
pràctiques i no serà necessari aplicar la modalitat híbrida, per tant, el nombre d’alumnes dels nivells previstos pel
Departament d’Educació que assistirà presencialment al centre serà del 100%.
• Amb l’objectiu d’estar preparats per si cal tornar a un confinament temporal en algun moment del curs 2020-2021,
l’organització de grups d’alumnes i del professorat proporcionat pel centre garantirà que tot l’alumnat disposi de
connectivitat, de la formació necessària i de les eines adequades per poder treballar des de casa en modalitat
telemàtica.
La relació i comunicació entre alumnat i professors es realitzarà a través de les eines i plataformes que s’han fet servir en el
desenvolupament de l’activitat d’aprenentatge i avaluació del 3er Trimestre del curs 2019-2020:
• Plataforma Webex (aules virtuals de la Diputació de Tarragona) per la comunicació síncrona: realització de classes,
tutories grupals o individuals amb estudiants, realització de presentacions oral del treball fet per l'alumnat,
realització d’entrevistes d’avaluació, etc. Concretament l'escola disposarà durant tot el curs 2020-2021 de 4 aules
virtuals durant tota la jornada lectiva.
• Correu electrònic: per mantenir comunicació asíncrona.
• Campus Virtual (Moodle): per publicació/accés a materials, lliurament d’activitats o treballs, publicació
d’avisos/anuncis generals per part del professor, etc.
8

2.4.1. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
Els espais que ocuparan cada grup-classe seran el més estables i fixos possibles. Tot i així hi haurà mobilitat d'aules en algun
moment de la jornada lectiva.
• Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les mateixes mesures. La distància
o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al grup.
• Quan fem subgrups o, en algun cas, per a suports educatius fora de l’aula, si aquest fet comporta la barreja
d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la
mascareta. Es recomana que es minimitzin els grups d’optatives amb alumnat de diferents grups estables, i sempre
que sigui possible, els agrupaments s’organitzin per a mantenir l’estabilitat del mateix alumnat.
Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021, amb el detall del nombre màxim
d'alumnes per grup-classe, els docents que estaran en contacte amb cada grup-classe i les aules que ocuparan:
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
GRUPS
ALUMNES

DOCENTS

ESPAI

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ (PIDOD)
1er. curs

2on. curs

15

15

ARTQUITECTURA EFÍMERA
1er. curs

15

2on. curs

15

Alèxia Buyó
Pilar Bruned
Jordi Alentorn
Jordi Bergadà
Pere Folch
Yuri Español
Mireia Calaf
Xavier Monje
Joaquim Zaragoza
Joaquim Vilafranca
Alèxia Buyó
Pilar Bruned
Jordi Alentorn
Ignacio Álvarez
Jordi Bergadà
Janet Fortuny
Mireia Calaf
Xavier Monje
Joaquim Zaragoza
Joaquim Vilafranca

Aula 04
Aula 05
Aula 06
Aula 07
Aula 08
Aula 10

Alèxia Buyó
Pilar Bruned
Jordi Alentorn
Jordi Bergadà
Pere Folch
Yuri Español
Mireia Calaf
Xavier Monje
Joaquim Zaragoza
Joaquim Vilafranca
Pilar Bruned
Ignacio Álvarez
Lídia Porcar
Janet Fortuny
Pere Folch
Juan José Ucha
Joaquim Zaragoza
Joaquim Vilafranca

Aula 04
Aula 05
Aula 06
Aula 07
Aula 08
Aula 10
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Torn de tarda
Aula 05
Aula 07
Aula 08
Aula 09

Torn de tarda

Torn de tarda
Aula 02
Aula 04
Aula 07
Aula 08
Aula 09

Torn de tarda

GRÀFICA AUDIOVISUAL; Perfil Professional INFOGRAFIA 3D
1er. curs
15
Pilar Bruned
Jordi Alentorn
Lídia Porcar
Janet Fortuny
Yuri Español
Pere Folch
Juan José Ucha
Mireia Calaf
Anna Gispert
2on. curs
15
Pilar Bruned
Jordi Alentorn
Lídia Porcar
Janet Fortuny
Juan José Ucha
Joaquim Zaragoza
ANIMACIÓ; Perfil Professional VIDEOJOCS I ENTORNS VIRTUALS
1er. curs
15
Pilar Bruned
Alex Basterra
Josep Santacruz
Janet Fortuny
Mireia Calaf
Yuri Español
Anna Gispert
2on. curs
15
Pilar Bruned
Alex Basterra
Josep Santacruz
Lídia Porcar
Anna Gispert
Xavier Llorach
CURSOS MONOGRÀFICS I DE FORMACIÓ
GRUPS
INICIACIÓ A LA PINTURA
TÈCNIQUES PICTÒRIQUES I SISTEMES
D’ESTAMPACIÓ
PROJECTE DE CREACIÓ PICTÒRICA
DIBUIX DE MODEL AL NATURAL (A)
DIBUIX DE MODEL AL NATURAL (B)
FOTOGRAFIA DIGITAL
CURS DE PACK ADOBE

ALUMNES
15
15

DOCENTS
Pere Folch
Pere Folch

15
15
15
15

Maria Pons
Maria Pons
Maria Pons
Anna Gispert

15

Anna Gispert

Pilar Bruned
Pilar Bruned
Anna Gispert
Ignacio Álvarez
Jordi Bergadà
Lídia Porcar
Anna Gispert
CURS PREPARATORI PROVES D’ACCÉS 15
Ignacio Álvarez
CFGS D’ADP (B)
Jordi Bergadà
Lídia Porcar
(*) L'aula ressaltada en negreta serà la d'ús preferent per cada grup-classe.
HISTÒRIA DE L’ART (A)
HISTÒRIA DE L’ART (B)
CURS PREPARATORI PROVES D’ACCÉS
CFGS D’ADP (A)

15
15
15
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Aula 03
Aula 04
Aula 06
Aula 07
Aula 08

Torn de matí
Aula 01
Aula 05
Aula 07
Torn de matí
Aula 05
Aula 06
Aula 07
Aula 08
Aula 10
Torn de matí
Aula 02
Aula 05

Torn de matí

ESPAI
Aula 10
Aula 04
Aula 10
Aula 10
Aula 10
Aula 10
Aula 03
Aula 08
Aula 03
Aula 08
Aula 05
Aula 05
Aula 05

Aula 05

2.4.2. Organització d’horaris d’entrada i sortida
L’entrada es realitzarà per l’accés principal al centre del Carrer del Vent nº 6, de les 2 portes al centre la de la dreta està
senyalitzada com a porta d'accés i la de la esquerra com a porta de sortida, amb espai suficient per entrar en filera d'una
persona.
Les entrades i sortides del centre, així com les entrades i sortides per esbarjo (donat que no tenim pati i l'alumnat surt del
centre), es realitzaran sempre de forma més esglaonada possible per aquests grups de convivència estable. Així tindrem:
•
•
•

Hora d’entrada pels grups de convivència dels primers cursos de CFGS de torn de matí a les 8:20 hores, i de sortida a
les 15:00 hores i pels segons cursos de CFGS de torn de tarda a les 8:30 hores, i de sortida a les 15:10 hores.
Hora d’entrada pels grups de convivència dels primers cursos de CFGS de torn de tarda les 15:20 hores, i de sortida
a les 21:00 hores i pels segons cursos de CFGS de torn de tarda a les 15:30 hores, i de sortida a les 21:10 hores.
Hores esglaonades en funció de l'horari pels grups de convivència dels Cursos Monogràfics i de Formació de torn de
tarda.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
GRUPS
ACCÉS

ENTRADA

SORTIDA

PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES DE DECORACIÓ (PIDOD)
1er. curs
Carrer del Vent
15,20 h.
2on. curs
Carrer del Vent
15,30 h.
ARTQUITECTURA EFÍMERA
1er. curs
Carrer del Vent
15,20 h.
2on. curs
Carrer del Vent
15,30 h.
GRÀFICA AUDIOVISUAL; Perfil Professional INFOGRAFIA 3D
1er. curs
Carrer del Vent
8,20 h.
2on. curs
Carrer del Vent
8,30 h.
ANIMACIÓ; Perfil Professional VIDEOJOCS I ENTORNS VIRTUALS
1er. curs
Carrer del Vent
8,20 h.
2on. curs
Carrer del Vent
8,30 h.

CURSOS MONOGRÀFICS I DE FORMACIÓ
GRUPS
INICIACIÓ A LA PINTURA
TÈCNIQUES PICTÒRIQUES I SISTEMES
D’ESTAMPACIÓ
PROJECTE DE CREACIÓ PICTÒRICA
DIBUIX DE MODEL AL NATURAL (A)
DIBUIX DE MODEL AL NATURAL (B)
FOTOGRAFIA DIGITAL
CURS DE PACK ADOBE
HISTÒRIA DE L’ART (A)
HISTÒRIA DE L’ART (B)
CURS PREPARATORI PROVES D’ACCÉS
CFGS D’ADP (A)
CURS PREPARATORI PROVES D’ACCÉS
CFGS D’ADP (B)

21,00 h.
21,10 h.
21,00 h.
21,10 h.
15,00 h.
15,10 h.
15,00 h.
15,10 h.

ACCÉS
Carrer del Vent
Carrer del Vent

ENTRADA
16,00 h.
15,30 h.

18,30 h.
18,30 h.

Carrer del Vent
Carrer del Vent
Carrer del Vent
Carrer del Vent
Carrer del Vent
Carrer del Vent
Carrer del Vent
Carrer del Vent

16,30 h.
18,30 h.
20,00 h.
16,00 h.
16,00 h.
19,00 h.
19,00 h.
16,30 h.
17,30 h.
16,30 h.
17,30 h.

18,30 h.
20,00 h.
21,30 h.
18,00 h.
18,00 h.
20,30 h.
20,30 h.
20,00 h.
21,00 h.
20,00 h.
21,00 h.

Carrer del Vent
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SORTIDA

2.4.3. Organització de l’espai d’esbarjo
El nostre centre no disposa de pati ni d'espai d'esbarjo pròpiament dit. Els nostres alumnes són TOTS majors d'edat i a les
hores de descans entre classes, que reflecteixen els seus respectius horaris, o bé surten del centre per passar aquesta estona
en carrers o places del voltant, o bé resten al centre en la mini-zona a la primera planta habilitada com a cafeteria amb
màquines dispensadores menjar, begudes i café.
El curs 2020-2021 aquesta zona de la primera planta no estarà habilitada. Les màquines expenedores seran retirades i, en tot
cas s'instal·larà una màquina expenedora d'aigua embotellada.
Per poder garantir que l'alumnat que no vulguin sortir del centre tingui una zona de descans, s'habilitarà a l'Espai Llimoner (la
sala polivalent del centre) un espai amb taules i cadires que respectaran el distanciament social, però on no estarà permés
menjar.
Els conserges seran els encarregats de la neteja i desinfecció de taules i cadires d'aquest espai després de cada sessió de
descans entre classes per algun grup-classe.
2.4.5. Relació amb la comunitat educativa
La relació que l'escola manté amb el nostre alumnat, al tractar-se de majors d'edat en la seva totalitat, no contempla trobades
amb la família sinó que és l'acció tutorial la que permet a l'alumne estar al dia del seu progrés dins del centre tant a nivell
acadèmic com convivencial.
Tot i així a nivell de comunicació es tindran en compte els següents punts:
• Es preveuen les sessions del Consell Escolar i de la resta de reunions necessàries pel bon desenvolupament de l'acció
educativa de forma presencial sempre que la situació de la pandèmia en cada moment i les autoritats sanitàries i
competents en la matèria o permetin. En aquest cas es respectaran sempre les mesures de prevenció i seguretat
vigents en cada moment.
• Si aquest format de reunions no fos possible s'utilitzaria qualsevol del mitjans de comunicació a distància esmentats
anteriorment:
• Plataforma Webex (aules virtuals de la Diputació de Tarragona) per la comunicació síncrona: realització
de classes, tutories grupals o individuals amb estudiants, realització de presentacions oral del treball fet
per l'alumnat, realització d’entrevistes d’avaluació, etc. Concretament l'escola disposarà durant tot el
curs 2020-2021 de 4 aules virtuals durant tota la jornada lectiva.
• Correu electrònic: per mantenir comunicació asíncrona.
• Campus Virtual (Moodle): per publicació/accés a materials, lliurament d’activitats o treballs, publicació
d’avisos/anuncis generals per part del professor, etc.
• El procediment de difusió, informació i comunicació amb l'alumnat (sempre que no sigui possible presencialment) per
qualsevol qüestió relacionada amb la seva formació es realitzarà mitjançant qualsevol del mitjans de comunicació a
distància esmentats anteriorment.
• Des del primer dia de curs es procurarà fer formació adreçada a l'alumnat respecte a l’ús de les eines de comunicació
escollides pel centre, així com les plataformes digitals que utilitza el centre (sempre des de la perspectiva de l’usuari
bàsic), i tenint en compte les eines que pugi tenir l'alumne (mòbil, ordinador, tauleta,..) i, sobretot, les persones de
referència al centre que els pugui ajudar en un moment determinat (especialment si es produeix algun període de
confinament).
La Direcció del centre aposta clarament per l’atenció personalitzada de l’alumnat, de forma que cada grup classe disposarà
d’un tutor o tutora per poder facilitar l’acompanyament i el suport que requereixin, garantint la seva fidelització i també poder
atendre les seves necessitats formatives de l’àmbit acadèmic i professional, programant i concertant entrevistes periòdiques
amb l’alumnat i, sobretot, amb aquells que mostren més dificultats, dedicant una atenció especial a l’alumnat vulnerable,
acompanyant de forma personalitzada la seva activitat formativa des de l’inici.
La finalitat d’aquesta atenció serà l'acompanyament educatiu i/o emocional personalitzat de l’alumnat, especialment el
d’aquells estudiants que hagin tingut més dificultats amb la gestió del treball no presencial durant el període de confinament.
De manera general aquesta atenció es portarà a terme a les instal·lacions, fent ús de les sales habilitades a tal efecte. Aquesta
atenció personalitzada es farà amb 1 alumne i/o família per sessió, i prèviament s’haurà de convenir la data i l’hora per
gestionar la reserva de l’espai amb antelació, i així garantir que s’hagin fet les accions de neteja i desinfecció amb
antelació a l’inici de la sessió, i just en acabar la mateixa.
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2.4.6. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern.
En relació a les reunions dels diferents organs de govern del centre la previsió és la següent:
•
•

•

•

Reunions del Consell Escolar: Es preveuen les sessions del Consell Escolar de forma presencial sempre que la situació
de la pandèmia en cada moment i les autoritats sanitàries i competents en la matèria o permetin. En aquest cas es
respectaran sempre les mesures de prevenció i seguretat vigents en cada moment.
Reunions de l'Equip Directiu: L'equip directiu del centre està format per 3 membres, Director, Cap d'estudis i
Secretari Acadèmic. Per aquest motiu es preveuen les seves reunions de caràcter setmanal de forma presencial
sempre que la situació de la pandèmia en cada moment i les autoritats sanitàries i competents en la matèria o
permetin.
Reunions de Coordinació de Cicle: En aquest cas, igualment que amb les reunions del Consell Escolar es preveuen de
forma presencial sempre que la situació de la pandèmia en cada moment i les autoritats sanitàries i competents en la
matèria o permetin. En aquest cas es respectaran sempre les mesures de prevenció i seguretat vigents en cada
moment.
Juntes d'Avaluació: En aquest cas, igualment que amb les reunions del Consell Escolar es preveuen de forma
presencial sempre que la situació de la pandèmia en cada moment i les autoritats sanitàries i competents en la
matèria o permetin. En aquest cas es respectaran sempre les mesures de prevenció i seguretat vigents en cada
moment.

Si aquest format de reunions no fos possible s'utilitzaria la Plataforma Webex (aules virtuals de la Diputació de Tarragona) per
la comunicació síncrona en qualsevol de les 4 aules virtuals de les que disposarà el centre durant tot el curs.

2.5. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
La Diputació de Tarragona i l'Equip Directiu del centre difondrà entre el personal treballador els protocols i els nous
procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la
salut de l'alumnat així com del personal docent i no docent.
La Direcció ha disposat la col·locació de cartells i infografies recordant la importància de seguir les mesures de prevenció,
sobre tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta.
2.5.1. Distanciament físic
Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L’OMS recomana una distància física
superior a 1 metre. Per a facilitar aquest distanciament la Direcció ha acordat mantenir grups reduïts i estables. Aquesta
mesura també ajudarà a la traçabilitat. Així també el professorat i el resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes
serà sempre el mateix. Així si apareix un cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat.
Es minimitzaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del centre. Les entrades i sortides del
centre es faran de manera esglaonada i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El personal del centre serà
responsable de vigilar el compliment d’aquestes distàncies. No es permetrà que pares, mares i altres acompanyants no
pertanyents a la comunitat educativa accedeixin a l’interior del recinte escolar.
2.5.2. Rentat de mans
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut de l'alumnat així com del personal docent i no docent. Sobre
l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del contacte amb el nou
coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant cal
potenciar la higiene de mans.
En el cas de l'alumnat, es requerirà rentat de mans:
• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
• A l'entrada al centre sempre que s'hagi sortit per esbarjo o qualsevol altre motiu durant la jornada lectiva.
• Abans i després d’anar al WC.
• Abans i després de qualsevol activitat extraordinària o sobrevinguda.
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En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:
• A l’arribada al centre, abans del contacte amb l'alumnat.
• A l'entrada al centre sempre que s'hagi sortit per descans o qualsevol altre motiu durant la jornada lectiva.
• Abans i després d’anar al WC.
• Com a mínim una vegada cada 2 hores.
En tots els lavabos així com en els passadissos del centre hi hauran disponibles dispensadors de solució hidroalcohòlica i en
tots els lavabos es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i
tovalloles d’un sol ús.
2.5.3. Mascaretes
Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per cada país. Considerant els
diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:
• Com que l'alumnat que assistirà al centre tindrà una edat sempre superior als 18 anys, entra en el col·lectiu que el
Departament d'Educació assenyala com a no indicat per l'ús i, si hi ha dificultat per fer complir les mesures de
distanciament caldria indicar-la. Tot i això, la Direcció indica el seu ús sempre que estigui fora de l’aula i el tipus de
mascareta serà higiènica amb compliment norma UNE.
• En el cas del personal docent i no docent en tots els casos estarà indicada i el tipus de mascareta serà higiènica amb
compliment norma UNE.
Pel cas que hi hagi moments en què es faci difícil complir la mesura de distanciament cal que l'alumnat assisteixi al centre amb
mascareta higiènica. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada.
2.5.4. Pla de neteja, desinfecció i ventilació
Pel que fa a les pautes de ventilació, i tenint en compte que tots els espais del centre disposen de sistema de climatització, en
tot cas es tindran en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de
climatització en establiments i locals de concurrència humana.
A més, per una correcta ventilació de les aules acompanyades per la climatització, de manera intermitent s’obriran les
finestres i les portes es deixaran sempre obertes.
Pel que respecta a la neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les
recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la
brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva
eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents
tensioactius que s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de
cada producte.
Es realitzarà un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada (o abans del començament de la jornada) i
garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència.
Tenint en compte:
Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar
en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de desinfectants, com poden ser:
• Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20
ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels
lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes
solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció
eficaç.
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•
•

Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual que és del 96 %,
barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de
96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %).
Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb
aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en general i ús
ambiental.
Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) s’utilitzaran tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de
70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1
vegada al dia.
Les actuacions de neteja i desinfecció tindran especial incidència en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú
que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre
diferents alumnes si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada alumne utilitzi el seu propi material.
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
• Interruptors i timbres (aparell electrònic).
• Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
• Baranes i passamans, d’escales i ascensors.
• Taules.
• Cadires.
• Ordinadors, sobretot teclats i ratolins.
• Aixetes.
• Lavabos. S’assegura la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment.
• Altres superfícies o punts de contacte freqüent.
Si en alguna de les activitats s’empra algun tipus de material, aquest no podrà ser compartit entre diferents persones si no
se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada persona utilitzi el seu propi material.
2.6. HORARIS
El nostre horari per a CFGS es divideix en torn de matí, de les 8,30 hores fins les 15,10 hores, i en torn de tarda, de les 15,20
hores fins les 21,10 hores.
El nostre horari per a Cursos Monogràfics i de Formació s'estructura integrament en torn de tarda, de les 15,20 hores fins les
21,10 hores.
En tots els casos però, l'horari podrà ser flexible i diferent de l’horari establert per l’ordre de calendari. El centre romandrà
obert des de les vuit del matí fins les deu de la nit.
2.7. SERVEI DE TRANSPORT
El centre no ofereix cap servei de transport al seu alumnat. L'alumnat arriba al centre a través del transport públic o privat
propi.
2.8. MENJADOR
El centre no ofereix cap servei de menjador al seu alumnat.
El curs 2020-2021 la zona de cafeteria de la primera planta no estarà habilitada. Les màquines expenedores seran retirades i,
en tot cas s'instal·larà una màquina expenedora d'aigua embotellada.
Per poder garantir que l' alumnat que no vulguin sortir del centre tinguin una zona de descans, s'habilitarà a l'Espai Llimoner (la
sala polivalent del centre) un espai amb taules i cadires que respectaran el distanciament social, però on no estarà permés
menjar.
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2.9. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I COMPLEMENTÀRIES
Les activitats extraescolars i complementàries venen establertes en el Pla Anual del Centre, que serà validat pel Consell
Escolar el dia 3 de setembre de 2020.
Aquest curs 2020-2021, s'explicitarà en cadascuna de les activitats extraescolars i complementàries les mesures necessàries
a adoptar en quant a prevenció i seguretat.
Les activitats extraescolars i complementàries quan suposin una barreja d’alumnat dels diferents grups estables, caldrà ferles aplicant la distància de seguretat o utilitzant la mascareta.
Caldrà preveure que el trasllat de l'alumnat des de l’aula del grup estable al lloc de l’activitat extraordinària i viceversa, es
realitzi sota les mesures de protecció i prevenció vigents en cada moment. En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà
portar mascareta si no es pot assegurar el manteniment de la distància de seguretat.

2.10. CONCRECIONS PER ELS ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL
En funció de la matrícula d'alumnat de nou ingrés als primers cursos de GFGS (i amb l'afegitó als grups de l' alumnat repetidor
d'algun Mòdul o Unitat Formativa) s'establirà si en algun cas concret cal aplicar algun model híbrid.
La previsió que fa l'Equip Directiu que això passi és bastant remota. Si així passes es garantirà que en presencialitat l’alumnat
faci activitats individualitzades, interaccioni amb companys i companyes i aclareixi dubtes amb la supervisió del professorat.
També s'aprofitaria que en no presencialitat l’alumnat treballi autònomament i, en col·laboració amb altres, nous continguts
per mitjà de tots els recursos possibles.
Com la previsió és de presencialitat al 100%, si calgués aplicar algun model híbrid, s'indicarà l’organització pedagògica dels
cursos, el percentatge d’assistència al centre i quina organització es preveu (dies alterns, franges...) un cop finalitzada la
matrícula ordinària als CFGS el dia 7 setembre de 2020.
En el marc d'un possible confinament d’un grup, o de tot el centre s'adoptaran els protocols establerts pel confinament del
tercer trimestre de l curs 2019-2020 que contemplaven:
•
•
•

Continuïtat de l'ensenyament-aprenentatge en model no presencial de les matèries que cada Coordinació de Cicle
consideri imprescindibles per l'aconseguiment de les competències e cada nivell educatiu.
Establiment de treballs transversals entre Mòduls que cada Coordinació de Cicle consideri possibles i necessaris per
l'aconseguiment de les competències e cada nivell educatiu.
Estetègies pel manteniment del contacte amb l’alumnat, amb les eines telemàtiques esmentades anteriorment:
• Plataforma Webex (aules virtuals de la Diputació de Tarragona) per la comunicació síncrona: realització de
classes, tutories grupals o individuals amb estudiants, realització de presentacions oral del treball fet per
l'alumnat, realització d’entrevistes d’avaluació, etc. Concretament l'escola disposarà durant tot el curs
2020-2021 de 4 aules virtuals durant tota la jornada lectiva.
• Correu electrònic: per mantenir comunicació asíncrona.
• Campus Virtual (Moodle): per publicació/accés a materials, lliurament d’activitats o treballs, publicació
d’avisos/anuncis generals per part del professor, etc.
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2.11. PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'UN POSSIBLE CAS DE COVID-19
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment
d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:
• Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic. (En el nostre centre l'espai destinat a tal efecte és la biblioteca).
• Avisar la família.
• Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària.
• Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.
• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:
• No assistir al centre.
• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.
• En cas de treballadors i treballadores:
• Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible al servei mèdic de prevenció de salut i a la
Direcció del centre.
• Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i simptomatologia COVID-19 per tal
d’informar que té símptomes, que està en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer el
seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes.

2.12. SEGUIMENT DEL PLA
Els responsables del seguiment d'aquest PLA D'OBERTURA DE L'ESCOLA D'ART I DISSENY DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA A REUS PEL CURS 2020-2021, són els membres de l'Equip Directiu del centre.
Amb una periodicitat quinzenal l'Equip Directiu del centre analitzarà l'estat de l'assoliment de tots els continguts del Pla i en
redactarà un informe que serà lliurat al Servei de Gestió Acadèmica dels Centres Educatius de la Diputació de Tarragona i quan
es convoqui en donarà informació al Consell Escolar del centre.

Reus, 21 de juliol de 2020

Joaquim Vilafranca Pijoan
director de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Reus

Aquesta és la versió bàsica i provisional del Pla d’Obertura de Centre pel setembre de 2020 (POC)
El director presentarà el Pla d’Obertura de Centre pel setembre de 2020 (POC) davant el Claustre de professors pel seu
coneixement, i al Consell Escolar per a la seva aprovació i, una vegada aprovat el POC definitiu.
En nom de la Diputació de Tarragona serà aprovat definitivament pel Diputat Delegat de Centres d'Ensenyament i el publicarà
a l’espai web del centre.
Mentrestant romandrà publicat a l’espai web del centre aquesta versió bàsica i provisional.
El POC estarà a disposició de la Inspecció d’Educació.
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