Escola de CaminsTECH

Tancament d’accessos als edificis de l’Escola de Camins en
períodes especials, curs acadèmic 2019/20

Unitat de Personal i Serveis
Curs 2019/2020

Tancament d’accessos als edificis de l’Escola de Camins en
períodes especials
L’horari habitual d’obertura de les portes principals dels edificis de l’àmbit Camins és de dilluns
a divendres de 7:30 h a 21 h.
Els caps de setmana els edificis romanen tancats, tret de la Sala de lliure accés B2-106.
Pel que fa als lectors de les portes internes s’adapten també als horaris establerts.
Períodes especials:




Ponts amb docència o sense.
Períodes en què hi ha jornada reduïda i continuada del personal (de l’1/6 al 30/9 la
jornada és continuada i com a mínim amb mitja hora de reducció).
Vacances: Nadal, Setmana Santa, estiu. Dies dins d’aquests períodes que no són
festius.

Unitats involucrades:








Unitat de Recursos i Serveis → Organització. Control de les reserves de la sala d’actes i
la Sala de conferències. Comunicacions diverses: coordinació, comunitat Escola...
Consergeria → Tancaments manuals. Control de les reserves de les diferents aules.
Caps de Laboratori → Informació de les seves necessitats a la Unitat de Personal i
Serveis en relació als lectors interns.
Serveis TIC → Fixar i comunicar els horaris de les aules informàtiques.
Coordinació Campus Nord → Tancament dels lectors de les portes principals i lectors
interns.
Direcció de l’Escola →Establiment dels criteris sobre els serveis mínims: Consergeria i
Serveis TIC.
Bar Camins →Comunicar l’horari del Bar-Restaurant.

Proposta de tancament en dies excepcionals per al curs acadèmic 2019/20:
Com a criteri general, els horaris quedaran fixats com s’especifiquen al quadre següent, a
excepció d’algun canvi puntual degut a situacions extraordinàries (necessitats puntuals...).
Qualsevol canvi “excepcional” haurà de ser notificat a la Unitat de Personal i Serveis, amb una
antelació mínima de 2 dies, per tal de coordinar-ho amb les unitats involucrades.
Persianes:


Les persianes que hi ha entre els edificis C1 i C2 i el D1 i D2 hauran d’estar en
concordança amb l’horari de tancament de l’accés principal dels esmentats edificis per
qüestions de seguretat.
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TANCAMENT ACCESSOS EDIFICIS ESCOLA CURS 2019/2020
Període especial

Tancament
B1

Ponts no lectius (sense docència):
 23/09/2019
 23/12/2019
 24/12/2019

Observacions
Tancat
Planta baixa: tancada
1a planta: Oberta de 7 a 22h
2ª planta: Tancada

Aula B1-002 tancada

C1

Obert

Segons l'horari de consergeria

C2

Tancat

Excepció: per necessitats d'alguna activitat
programada a les Sales de l'edifici

D1

Tancat

Aula D1-101 tancada

D2

Tancat

B2

Respectant l’horari de la sala B2-106

Ponts lectius (amb docència): Aquest
curs no n’hi ha.

Els edificis tancaran igual que qualsevol altre
dia lectiu

No cal canviar l'horari de l'aula ni de les sales
informàtiques

Període de jornada continuada i
reduïda

Totes les portes principals dels edificis de
l'Escola estaran obertes de 8 a 20h (horari de
consergeria). Quant als lectors interns
s’adaptaran també a aquest horari.

Les persianes estaran en concordança amb aquest
horari de tancament

Vacances: Setmana Santa, Nadal, Estiu
Períodes de baixa ocupació d’espais

Dies dins del període: tots els edificis estaran
tancats

Nota: El calendari acadèmic curs 2019/20 el podreu trobar al web de l’Escola

Serveis Mínims
1 Matí i 1 Tarda
(Serveis TIC)
1 Matí i 1 Tarda
(Consergeria)

2 Matí i 1/2 Tarda
(Consergeria)
1 Matí i 1 Tarda
(Serveis TIC)

Durant aquest
període l’horari
d’atenció
d’incidències TIC
serà des de les 9 h
a les 14 h
3

