AG – Àrea de Govern

Pla de contingència específic de la Facultat de Filosofia-URL per a la
gestió sociosanitària del període Covid-19 durant el curs 2020-2021
(Aprovat pel Consell Permanent el 10/07/2020)

1. Introducció

Davant l’amenaça permanent de greu crisi sanitària provocada per la pandèmia de
COVID-19, la Facultat de Filosofia-URL, d’acord amb allò que disposen tant la RESOLUCIÓ
SLT/1429/2020, de 18 de juny (DOGC) com el Pla Sectorial d’Universitats per a l’etapa de represa
dissenyat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i aprovat pel PROCICAT el 29 de juny de
2020, ha previst com a criteris sociosanitaris específics del centre, en el marc del Pla de
contingència de la pròpia Universitat Ramon Llull, les mesures que es descriuen en aquest
document per tal de garantir un entorn segur per a les activitats del professorat, l’alumnat i el
PAS durant el proper curs 2020-2021 i en el context de l’actual fase de represa.
Les activitats acadèmiques i administratives de la FF-URL es desenvolupen principalment
a la seva seu, l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, de tal manera que el present Pla de
contingència específic s’adequa també a les mesures previstes per l’Administració de l’Edifici.
Per la seva part, aquelles activitats que es desenvolupin en un altre centre de la URL –com és el
cas de les activitats docents del Grau en Filosofia, Política i Economia, que es realitzen al campus
de La Salle-URL, o el de les diverses tasques de gestió que es realitzen al Rectorat-URL s’adequaran als plans previstos pels centres o edificis corresponents.
Totes les mesures descrites a continuació són, per tant, de caràcter obligatori per al
professorat, alumnat, PAS i altres persones que duguin a terme qualsevol activitat de la FF-URL
a l’edifici del Seminari Conciliar de Barcelona. Amb tot, seran actualitzades i degudament
comunicades, sempre que sigui precís, en el cas que l’administració de l’edifici ho disposi d’acord
amb les legislacions vigents o en el cas que les autoritats de govern estatals, autonòmiques o
locals, o l’actualització de la legislació específica sobre la gestió de la crisi sanitària en el marc
universitari, ho exigeixin.
En els punts següents del present document es detallen les mesures bàsiques de
protecció i de prevenció previstes i les mesures acordades en relació amb la distribució i l’espai
de seguretat a les aules, respectivament.

2. Mesures bàsiques de protecció i de prevenció de la Covid-19
L’Edifici del Seminari Conciliar de Barcelona, seu de la FF-URL, vol esdevenir un entorn
segur, lliure de la COVID-19, per al personal de les seves institucions i les persones que hi
accedeixin. En aquest sentit, prenent com a referència la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de
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juny i d’acord amb el Pla Sectorial d’Universitats per a l’etapa de represa dissenyat pel Consell
Interuniversitari de Catalunya i aprovat pel PROCICAT el 29 de juny de 2020, s’han establert les
següents mesures bàsiques obligatòries de protecció i prevenció:
•

Higiene freqüent de mans amb agua i sabó, o gel hidroalcohòlic (hi ha gel a diferents
punts de l’edifici).

•

Higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca
amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).

•

Manteniment de grups de convivència habitual el més estables possible, minimitzant els
contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.

•

Distància física interpersonal de seguretat d’ 1,5 m en general, amb l'equivalent a un
espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.

•

Ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de
seguretat.

•

Ventilació correcta dels espais tancats.

•

Neteja i desinfecció de les superfícies.

Les autoritats del Seminari Conciliar de Barcelona i de la Facultat de Filosofia proveiran
els seus treballadors de mascaretes homologades sempre que sigui necessari.
Pel que fa a la neteja i desinfecció de les instal·lacions, l’administració del Seminari
Conciliar de Barcelona ha disposat l’augment de la freqüència de la neteja dels llocs més
sensibles (poms, baranes, taulells...) i dels lavabos.
Aquelles persones que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 hauran de
contactar amb el sistema públic de salut i informar immediatament a les autoritats de la FF-URL
i del Seminari Conciliar de Barcelona.
En cas de dubte o de mesures particulars no previstes en les disposicions anteriors,
aquest document remet de nou a la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny al Pla Sectorial
d’Universitats per a l’etapa de represa dissenyat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i
aprovat pel PROCICAT el 29 de juny de 2020 o a allò que les autoritats de govern estatals,
autonòmiques o locals, o l’actualització de la legislació específica sobre la gestió de la crisi
sanitària en el marc universitari disposin.

3. Mesures previstes en relació amb la distribució i l’espai de seguretat a les aules
La FF-URL preveu, en el context de l’actual fase de represa, realitzar totes les seves
activitats docents de forma presencial, degut al nombre reduït d’alumnes, que no superarà els
100 alumnes en el conjunt dels 4 cursos del Grau en Filosofia, els 50 alumnes en els dos primers
cursos del Grau en Filosofia, Política i Economia, els 30 alumnes en el Màster en Recerca en
Filosofia i Estudis Humanístics, els 15 alumnes en els diversos Tallers del Programa de Doctorat
“Humanisme i Transcendència” ni els 60 alumnes en les Aules Obertes. Els alumnes matriculats
a la FF-URL seran considerats com a grup en cadascuna de les titulacions o programes formatius
explicitats anteriorment, independentment del seu curs. Això possibilita l’intercanvi d’alumnes
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en diversos cursos i seminaris opcionals dins una mateixa titulació. Alhora, la relació de
matriculats a cada titulació serà considerada globalment com a grup de contactes en cas que
algun dels alumnes o professors doni positiu per Covid-19.
Per a les activitats docents presencials se seguiran les indicacions del Pla Sectorial
d’Universitats per a l’etapa de represa dissenyat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i
aprovat pel PROCICAT el 29 de juny de 2020, sempre que les administracions competents no
disposin altres mesures:
“En l’àmbit de les universitats i d’acord amb la resolució en termes generals per
l’organització de la docència es considerarà l’aplicació d’aquestes mesures en les aules,
laboratoris docents i de recerca i altres espais tancats de les universitats:
-

La distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general.
L’aforament ve donat per l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona.
La distància no pot ser inferior a 1 metre entre persones sense contacte habitual a
espais tancats, excepte en les pràctiques que així ho requereixin.

-

En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre persones
és obligatori l’ús de mascareta, excepte en el cas que es faci ús de mampares o
similars, moment en el qual, no seria obligatori l´ús de les mascaretes, s’ha de portar
un registre dels assistents potencials i s’han de preveure mesures de circulació dels
assistents.

-

Ús de mascareta obligatòria:
o
o
o
o

Per a tota persona que accedeixi a les universitats
Als desplaçaments dins dels edificis
A qualsevol espai i activitat sempre que no es pugui assegurar la distància
mínima de seguretat de 1,5 m i no es compti amb mampares de seguretat.
S’exceptua en persones que presentin dificultats respiratòries que es pugui
veure agreujada per la utilització de la mascareta o quan pugui provocar una
alteració conductual.

-

S’haurà de prioritzar la videoconferència per a reunions que hagin de comportar
desplaçaments entre els campus.

-

Els viatges a l’estranger s’hauran de motivar i ser autoritzats, evitant zones de risc.
Pel que fa a la mobilitat entrant s’aplicaran els criteris que marquin les autoritats
sanitàries.”

Per al compliment de les mesures citades en relació amb l’espai de seguretat, s’ha
realitzat una previsió dels aforaments màxims de les aules a disposició de la FF-URL a l’edifici del
Seminari Conciliar de Barcelona, el mobiliari de les quals estarà disposat sempre que sigui
possible, o convenientment assenyalat, per tal de fer-ne efectiu el compliment. A continuació
es detalla la distribució d’aules per a ús de les activitats docents de la FF-URL a l’edifici del
Seminari Conciliar de Barcelona tot especificant el nom de l’aula, les seves dimensions en m2, el
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tipus de mobiliari, l’aforament màxim en condicions normals i el nombre màxim de persones
per aula d’acord amb les mesures acordades per al curs 2020-2021:

Aula

m2

A1

Tipus de mobiliari

Aforament màxim en
condicions normals

Màxim de persones
mesures curs 2020-21

Taules fixes

80 p.

18-22 p. a 2,5 m2 pp.

A2

56 m2

Cadires braç

40 p.

12 p.

A4

70 m2

Taules fixes

61 p.

20 p.

A5

2

Taules fixes

51 p.

17 p.

57 m
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