FAQ’S
SOBRE EL COVID-19 i EL CURS 2020/21
		
Per la vostra tranquil·litat i amb l’objectiu d’assegurar la salut dels nostres estudiants/es i treballadors/es,
l’IEFC ha pres tota una sèrie de mesures per facilitar la continuació dels estudis de fotografia al nostre centre.
MESURES DE SEGURETAT
Quines mesures de seguretat s’han pres per evitar possibles contagis?
El rentat de mans és imprescindible. Disposem de més de 30 expenedors de gel hidroalcohòlic ubicats al llarg de tot
el centre, tant a l’interior de les aules com als espais comuns. A les zones d’atenció al públic s’han col·locat mampares
protectores.
És obligatori dur mascareta i guardar la distancia de seguretat de 1’5m.
S’han establert uns horaris d’accés a les aules per evitar l’acumulació d’estudiants durant l’inici i finalització de les classes. Els alumnes s’esperaran fora del centre fins que el seu professor surti a buscar-los.
Disposarem d’un temps mínim entre classe i classe per efectuar la ventilació necessària de les aules.
Un cop finalitzada la classe, puc quedar-me al centre?
NO. L’alumnat no podrà romandre al centre sota cap concepte, a excepció de que vulguin accedir a la biblioteca o tinguin
reservada una sessió de Lliure Accés.
Es pot accedir lliurement a secretaria?
SI. Es podrà accedir lliurement a secretaria per fer les gestions necessàries.
Es pot accedir lliurement al W.C.?
SI. L’ocupació màxima dels serveis serà de tres persones. És obligatori rentar-se les mans abans d’entrar. Si estan plens
s’esperarà al vestíbul. L’ús dels serveis és exclusiu per alumnes i personal de l’IEFC.
La biblioteca continua oberta per al seu ús habitual?
SI. Pregunteu a la persona responsable de la biblioteca quins protocols heu de seguir per realitzar les consultes.
Quin protocol s’ha establert per l’ús de les aules?
És obligatori dur mascareta i fer un rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar a classe. A les aules
LARTIGUE, CAMERON i HERSCHEL serà obligatori, un cop l’alumne hagi finalitzat la sessió, rentar l’espai de treball
amb el material de desinfecció que es trobarà a l’aula. D’aquesta manera restarà net pel proper ús. Als platós (aules NADAR i BARNACK) serà imprescindible durant les sessions de treball fer una neteja de mans de forma periòdica amb gel
hidroalcohòlic per tal de mantenir una manipulació neta dels objectes (trípodes, finestres, càmeres, etc.)

Es poden utilitzar les aules de Lliure accés?
SI. Es realitzarà la reserva prèvia com es habitual a secretaria. El número d’alumnes treballant simultàniament s’ha reduït
per poder mantenir les mesures de distància mínima necessària.
Es poden portar persones alienes a l’escola per utilitzar-les com a models a les sessions de Lliure Accés?
SI. Però hauran de facilitar a secretaria les seves dades de contacte (nom, cognoms, DNI, telèfon i e-mail) amb l’únic
objectiu de facilitar la comunicació amb l’IEFC en cas de necessitat.
Quines mesures s’han establert amb el material de préstec?
El material de préstec serà desinfectat per l’escola després del seu retorn.
Hi ha una adequada higienització dels espais i aules del centre?
SI. Tots els espais del centre es netegen degudament.
DESENVOLUPAMENT CURS 2020/21
Quan està previst que comencin les classes del Graduat en fotografia 2020/21?
Les classes del Graduat començaran el dilluns 19 d’octubre de 2020. L’inici es durà a terme en qualsevol situació sanitària possible.
Com s’ha reestructurat l’ús de les aules per minimitzar el risc de contagi?
Els grups estables d’alumnes s’han reduït de 18 a 11 persones per grup. D’aquesta manera s’assegura mantenir l’espai
de seguretat necessari entre tots els alumnes.
Què farem si no es possible per situació d’emergència sanitària començar el curs de forma presencial?
Disposem de Zoom, una nova plataforma per realitzar les classes online. Els alumnes podran accedir-hi directament des
del nostre campus virtual (Classlife)
Què passa si hi ha un nou confinament durant el curs escolar 2020/21?
Si hi ha un nou confinament les classes podran continuar amb normalitat a través de Zoom. Totes aquelles classes de
caire pràctic que no es puguin dur a terme per la situació sanitaria es programaran per ser recuperades tan bon punt sigui
possible reprendre les classes presencials.
En cas d’haver de realitzar les classes online, hi ha alguna mesura prevista per aquells alumnes que tinguin
problemes per seguir l’avaluació amb normalitat?
SI. Aquells alumnes que ho necessitin tindran la flexibilitat necessària.
I si crec que puc tenir símptomes de COVID-19?
Si creus que pots tenir símptomes de COVID-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat amb el virus, NO HAS
DE VENIR A L’ESCOLA. Posa’t en contacte el més aviat possible amb secretaria per estar assabentats i perquè puguem
informar als teus professors i companys. Et facilitarem el seguiment del curs en la mesura del possible.
Quines son les recomanacions generals per als estudiants?
Seguir les mesures de protecció personal i prevenció de risc de contagi: ÚS DE MASCARETA I MANTENIR LA DISTÀNCIA INTERPERSONAL DE 1’5m.
No venir a l’IEFC en cas de presentar simptomatologia compatible amb COVID-19
Comuniqueu-vos amb secretaria si heu de fer un aïllament preventiu.

