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PLA DE CONTINGÈNCIA DE CENTRE 
 

 
1. CENTRE DE TREBALL: CENTRE EDUCATIU  
DENOMINACIÓ:  COL·LEGI NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
CODI DE CENTRE: 46004139     
ADREÇA: CARRER CARMELITES núm.:16, 46701 GANDIA, (VALÈNCIA) Telèfon: 962871035 
ADREÇA ELECTRÒNICA: carmelitesgandia@telfonica.net 
 
 2. RESPONSABLE DE REDACCIÓ Y APLICACIÓ DEL PLA: MÓNICA GAVILÁ PÉREZ,  
Adreça electrònica: monica.gavila@colegiocarmelitas.es  
Data d'elaboració del Pla: 29/05/2020.  
 
 
3. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS SERVEIS/ACTIVITATS ESSENCIALS DESENVOLUPATS QUE 
ES VEUEN AFECTATS 
 
Activitats previstes per als centres en la Resolució de 4 de maig, de la Secretaria Autonòmica 
d'Educació i Formació Professional, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació a 
desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019-2020 i l'inici del curs 2020-2021, davant la situació 
de crisi ocasionada per la COVID-19 i en la Resolució de 13 de maig de 2020, de la Secretaria 
Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a la prestació de 
serveis administratius i de coordinació en els centres educatius: 
 
FASE 1 
 

1.Desinfecció i neteja 
2. Recepció del material de protecció que distribuirà la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport 
en tots els centres públics i privats concertats, i adquisició d’altres materials com ara mampares 
o cartelleria per a les fases següents.  
3. Instal·lació de les mesures de protecció adquirides, així com la senyalització necessària per a 
definir els itineraris de deambulació amb sentits diferents d’entrada i eixida i l’ús d’espais 
autoritzats.  
4. Recepció de l’equipament i material que facilite la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport als 
centres públics.  
5. Atenció, amb cita prèvia, a l’alumnat o a les seues famílies a fi de retirar del centre material 
educatiu o d’un altre tipus necessari per a continuar amb les seues activitats lectives no 
presencials i que el personal del centre prèviament haurà d’haver preparat para a lliurar-lo. En 
aquesta cita prèvia s’establirà la persona o persones que podran acudir al centre i els requisits 
de protecció que hauran de complir. A fi d’intentar disminuir en la mesura en què siga possible 
la bretxa digital i social que la pandèmia puga estar ocasionant, es prestarà especial atenció de 
manera prioritària al préstec d’equips informàtics disponibles i operatius en els centres a 
l’alumnat que encara no disposa dels dispositius tecnològics necessaris per a continuar la 
formació a distància.  
6. Preparació dels aspectes necessaris per a realitzar entre d’altres, i en el marc que les 
autoritats sanitàries determinen: el procés d’admissió de l’alumnat per al curs 2020-2021, 
l’atenció a determinats grups d’alumnes que es puga dur a terme en la fase 2, la realització de 
les proves extraordinàries previstes en la Resolució de 4 de maig de 2020 de la Secretaria 
Autonòmica d’Educació i Formació Professional, així com de les proves d’avaluació de 
Batxillerat per a l’accés a la universitat. 
 7. La direcció dels centres haurà de determinar el personal docent i el personal d’administració i 
serveis necessari que ha d’acudir presencialment als centres, en els dies i hores que 
establisquen, per a la realització de les tasques indicades en els punts anteriors que no es 
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puguen efectuar mitjançant teletreball. A aquest efecte, la direcció del centre haurà de dur un 
registre del personal present en el centre, l’horari i la tasca desenvolupada, amb aquesta finalitat 
la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport facilitarà un model normalitzat. 
8. En tot cas, no podran convocar-se durant la fase 1 reunions presencials de claustre, consell 
escolar de centre i altres òrgans de coordinació didàctica, que seguiran desenvolupant-se 
telemàticament.  
 
 Personal especialment sensible 
 1. Les persones pertanyents als col·lectius definits en cada moment pel Ministeri de Sanitat 
com a grups vulnerables per a la Covid-19 no s’incorporaran en la fase 1 del Pla per a la 
transició cap a una nova normalitat. Els col·lectius definits en el moment actual són persones 
amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia pulmonar crònica, 
immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys. Aquestes 
persones hauran de comunicar per mitjà d’una declaració responsable a la direcció del centre la 
impossibilitat d’incorporar-se en aquesta fase.  
2. No podran assistir als centres educatius les persones que presenten símptomes o estiguen 
en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per Covid-19, o que es troben en període de 
quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 
diagnosticada de Covid-19 

 
Activitats previstes en la Resolució de 26 de maig de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació 
Professional, per la qual es dicten instruccions per a la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova 
normalitat, que estableix les actuacions que s'han de desenvolupar en els centres educatius durant la 
fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
 
 
FASE 2 
 
Horari d’obertura dels centres i assistència als centres del personal docent i del personal empleat. 
1. Els centres dels diferents nivells, ensenyaments i etapes educatives estaran oberts per a realitzar les 
activitats indicades en la fase 2, que suposen la presència d’alumnat o famílies, des de les 09.00 a les 
13.00 h. Per a la resta d’activitats, com el condicionament de les dependències del centre, neteja, així 
com les senyalitzacions que es deriven del pla de contingència, la direcció dels centres establirà l’horari 
que garantisca la realització d’aquestes activitats.  
2. La direcció dels centres determinarà el personal empleat necessari que ha d’acudir presencialment 
als centres, en els dies i les hores que s’establisquen, per a la realització de les tasques indicades en la 
present resolució que no puguen fer-se telemàticament.  
3. La direcció del centre portarà un registre del personal present en el centre, l’horari i la tasca 
desenvolupada.  
 
 Incorporació presencial del personal empleat  
1. Les persones pertanyents als col·lectius definits a cada moment pel Ministeri de Sanitat com a grups 
vulnerables per a la Covid-19 no tindran obligació d’incorporar-se en la fase 2 del Pla per a la transició 
cap a una nova normalitat. Els col·lectius definits en el moment actual són les persones amb diabetis, 
malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, immunodeficiència, càncer en 
fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys. Aquestes persones comunicaran a la direcció 
del centre, mitjançant una declaració responsable, la impossibilitat d’incorporar-se en aquesta fase i 
tramitaran la sol·licitud corresponent d’acord amb les instruccions dictades a aquest efecte per la 
Sotssecretaria i per la Direcció General de Personal Docent.  
2. També podran sol·licitar la no incorporació a activitats presencials en aquesta fase 2, el personal 
empleat 
3. No podran assistir als centres educatius les persones que presenten símptomes o estiguen en 
aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per Covid-19, o que es troben en període de quarantena 
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de 
Covid-19. 
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Educació Infantil 
 
 a) Els centres continuaran realitzant en la fase 2 les mateixes activitats que s’especificaven per a la 
fase 1.  
b) Amb la finalitat de recollir la informació necessària per a la realització de l’informe individual valoratiu 
indicat en la Resolució de 4 de maig, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, 
els centres mantindran el contacte necessari amb les famílies, especialment amb les famílies de 
l’alumnat amb necessitats educatives especials o de l’alumnat que es considere que està en situació de 
risc per problemes emocionals o de conducta i de l’alumnat que haja de pasar en el curs 2020-2021 a 
Educació Primària. Aquests contactes es faran preferentment de manera telemàtica. 
 
Educació Primària  
 
a) El professorat organitzarà, en coordinació amb la direcció dels centres, mitjançant cita prèvia, 
activitats específiques presencials de tutories individuals, resolució de dubtes, acompanyament 
emocional, lliurament o recepció de materials especialment per a l’alumnat que no haja tingut les 
mateixes oportunitats de seguiment telemàtic que la resta de companyes i companys i per a l’alumnat 
amb necessitats educatives o per a l’alumnat tutelat o protegit en centres residencials de serveis socials. 
b) En el cas de l’alumnat de 6é d’Educació Primària, amb la finalitat de facilitar-los el suport necessari 
en el trànsit a l’Educació Secundària Obligatòria, les activitats específiques assenyalades en el punt 
anterior es podran organitzar individualment o en grups reduïts, amb un màxim de 10 alumnes i sempre 
d’acord amb les mesures de prevenció establides en el pla de contingència del centre.  
c) Per a l’organització de les activitats assenyalades en els apartats a i b, els centres comunicaran a les 
famílies els dies i les hores en què es duran a terme les esmentades activitats amb la finalitat de 
concretar les cites prèvies i l’organització dels grups reduïts, en el cas de 6é d’Educació Primària.  
d) La direcció dels centres vetlarà perquè les mesures de coordinació amb els centres d’adscripció 
previstes en el Pla de transició es desenvolupen correctament, amb la finalitat que es desenvolupe una 
planificació adequada de la resposta educativa que garantisca el progrés de l’alumnat de 6é d’Educació 
Primària. Amb aquesta finalitat, s’organitzaran reunions telemàtiques per al traspàs d’informació entre 
les persones responsables de les tutories i de l’orientació educativa. 
 
Educació Secundària Obligatòria  
 
a) El professorat organitzarà, en coordinació amb la direcció dels centres, mitjançant una cita prèvia, 
activitats específiques presencials de tutories individuals, resolució de dubtes, lliurament o recepció de 
materials per a l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’Educació Secundària Obligatòria, especialment per a l’alumnat 
que no haja tingut les mateixes oportunitats de seguiment telemàtic que la resta de companyes i 
companys, per a l’alumnat amb necessitats educatives especials i per a l’alumnat tutelat o protegit en 
centres residencials de serveis socials. 
 b) Per a l’alumnat de 4t d’Educació Secundària Obligatòria, les activitats específiques assenyalades en 
el punt anterior es podran organitzar individualment o en grups reduïts, amb un màxim de 10 alumnes, 
amb la finalitat de facilitar-los orientació acadèmica i professional, i per a consolidar o reforçar les 
competències clau que siguen imprescindibles per a la continuïtat dels seus itineraris formatius 
posteriors, especialment per a l’alumnat que no ha tingut les mateixes oportunitats de seguiment 
telemàtic que la resta de companyes i companys i sempre d’acord amb les mesures de prevenció 
establides en el pla de contingència del centre. 
 c) Per a l’organització de les activitats assenyalades en els apartats a i b, els centres comunicaran a les 
famílies els dies i hores en què es duran a terme les activitats esmentades, amb la finalitat de concretar 
les cites prèvies i l’organització dels grups reduïts, en el cas de 4t d’Educació Secundària Obligatòria. 
 d) La direcció dels centres vetlarà perquè les mesures de coordinació amb els centres adscrits 
previstes en el Pla de transició es desenvolupen correctament, amb la finalitat que es desenvolupe una 
planificació adequada de la resposta educativa que garantisca el progrés de l’alumnat que s’incorpora a 
1r d’Educació Secundària Obligatòria. Amb aquesta finalitat, s’organitzaran reunions telemàtiques per al 
traspàs d’informació entre les persones responsables de les tutories i de l’orientació educativa. 
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4. IDENTIFICACIÓ D'ESCENARIS I ESTABLIMENT DE MESURES DE CONTINGÈNCIA 
 
 
En tractar-se d’un centre educatiu ens trobem en un escenari de risc 3: baixa probabilitat d’exposició. 
Requeriments: No és necessari l'ús de protecció individual, encara que en el moment actual s'ha prescrit 
la utilització de màscares sempre que no es puga garantir la distància de seguretat. 
 
 
5. MESURES GENERALS 
 
MESURES PREVENTIVES ENFRONT DE L'EXPOSICIÓ AL CORONAVIRUS (SARS-COV-2) PER AL 
PERSONAL DOCENT I NO DOCENT EN LES TASQUES DE REFORÇ EDUCATIU I DE GESTIÓ A 
REALITZAR EN ELS CENTRES DOCENTS EN LA FASE II DEL PLA PER A LA TRANSICIÓ 
 

 
1. Tasques de gestió administratives i reunions amb personal alié al centre que s'hagen de realitzar 

de manera imprescindible al centre educatiu. 
 

- S'hauran d'establir els mitjans telemàtics necessaris a fi d'evitar la concurrència de pares i mares al 
centre educatiu.  
-En el cas que siga absolutament necessari, s'establirà un sistema de cita prèvia, i s’indicarà el dia i 
l'hora d'atenció. Tindran l'obligació d'entrar al centre amb màscara respiratòria. Se li facilitaran unes 
instruccions amb recomanacions d'higiene personal de mans abans de l'entrada al centre, indicacions 
que hauran de seguir i que hauran sigut establides pel centre.  
-S'hauran de restringir els moviments de personal alié el màxim possible, i el públic en general s’haurà 
de quedar en l'exterior de l'edifici guardant la distància de seguretat.  
-En la mesura que siga possible es procurarà generar itineraris de recorregut en els edificis, com ara: 
marcar sentits de recorregut en corredors (anada/tornada), ús d'escales (només pujada/només baixada), 
accessos (en portes diferenciades d'entrades i eixides), portes (personal o usuaris), i uns altres similars, 
per a evitar que les persones es creuen. 
- S'elaborarà una instrucció en la qual s'establirà la regulació de la circulació de les persones pel centre. 
  
2. Instruccions generals sobre mesures de protecció i higiene individual en el centre educatiu. 

 
- El personal alié al centre de treball, el personal concurrent al centre de treball, l'alumnat i tot el 
personal treballador del centre haurà de portar màscara de protecció respiratòria.  
-El seu ús de manera adequada és una mesura complementària i no ha de ser un reemplaçament de les 
mesures preventives establides, per exemple, distanciament físic, etiqueta respiratòria, higiene de mans 
i evitar tocar-se la cara, el nas, els ulls i la boca, ja que un mal ús pot comportar més risc de transmissió. 
-L'ús de guants no és recomanable de manera general, però sí en els casos de manipulació de paper, 
maquinària, aliments, canvi de bolquers i tasques de neteja.  
-S'haurà de garantir els equips de protecció respiratòria per al personal treballador del centre educatiu.  
-S'haurà de garantir la disponibilitat de sabó, paper d'un sol ús i gels hidroalcohòlics.  
-S'indicaran també les instruccions a seguir per a la correcta rentada de mans i la ubicació dels gels 
hidroalcohòlics (entrada del centre, banys, entrada de les aules o portes interiors d'entrada del pati o 
gimnàs, entrades de la cuina, a l'interior de les sales de reunions o del professorat, etc.). Evitar tocar-se 
el nas, els ulls i la boca, ja que les mans faciliten la transmissió. Evitar donar-se la mà. En tossir o 
esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat. Usar mocadors d'un sol ús per a eliminar 
secrecions respiratòries i tirar-los després del seu ús. 
- En fase 2 s'evitaran, sempre que siga possible, les activitats formatives que suposen un contacte 
directe entre les persones. S'establirà també la gestió de residus i els mitjans materials necessaris 
(poals de fem, quan resulte possible amb tapa i pedal). Es disposarà de tota la cartelleria necessària, 
imprescindible per a oferir el màxim d'informació general i s'establiran les zones i dependències dels 
centres educatius, que permeta a tot el personal treballador del centre, alumnat i personal alié al centre, 
seguir les mesures de prevenció de contagis de la COVID-19 establides. Mantindre una distància 
interpersonal de 2 metres. 
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3. Instruccions generals sobre mesures de protecció col·lectives 

 
 - Organització de la separació entre personal treballador i l'alumnat, tenint en compte les distàncies de 
seguretat. Es calcularà un aforament màxim de 10 alumnes per a cada aula que s'utilitze i es distribuirà 
el mobiliari per a mantindre els 2 metres de distància de seguretat. En el cas de laboratoris, tallers, 
aules d'audició, entre altres, s'atendrà al concepte bàsic de separació de 2 metres, o de 4 m2 per 
alumne sense limitació de màxims de l'aforament. 
-S'hauran de definir els sentits de circulació dels corredors, sobretot si són inferiors a 2 metres. 
S’establirà un ordre d’eixida i entrada de les aules per a evitar aglomeracions en els corredors. S'hauran 
d'establir portes d'entrada i eixides independents, quan siga possible, per a evitar encreuaments i 
preveure les zones comunes d'ús reduït. La utilització de les escales també estarà regulada amb 
distància física de 2 metres entre cada persona, i sense tocar les baranes, i en cas de no ser possible, 
s’utilitzaran en un únic sentit.  
- L’ús d’ascensors estarà restringit exclusivament per a les persones amb mobilitat reduïda. L’ocupació 
màxima serà d’una persona en cas d’adults i dues persones en cas de menors i acompanyant. 
- Segons necessitats es col·locaran elements estructurals (barreres, mampares, etc.) per a garantir la 
distància de seguretat, sobretot en els llocs d'atenció al públic del centre educatiu. 
- Es col·locarà la cartelleria d'informació necessària i es planificarà la formació que haurà de rebre tot el 
personal i l'alumnat del centre.  
-Es realitzaran les reunions presencials estrictament necessàries respectant la distància màxima de 
seguretat. 
- Organització de la higiene del centre educatiu.  
La direcció del centre coordinarà amb els responsables de l'empresa de neteja, la neteja i desinfecció 
principalment de les superfícies o zones de major contacte i afluència d'alumnat:  

• Es col·locarà dispensador de gel desinfectant en aquelles aules que es vagen a utilitzar en 
aquesta fase i que no tinguen lavabo per a rentada de mans amb aigua i sabó.  

• En els centres es realitzarà una neteja i desinfecció de les instal·lacions almenys una 
vegada al dia, i es reforçarà en aquells espais que el necessiten en funció de la intensitat 
d'ús. Es tindrà especial atenció a les zones d'ús comú i a les superfícies de contacte més 
freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i 
altres elements de similars característiques.  

• Únicament s'utilitzaran els patis i espais esportius si el professorat ha programat una 
activitat educativa de les incloses en la fase 2. En aquest cas se seguiran els procediments 
següents: 

- S'extremarà la neteja i la desinfecció. 
- Es precintaran les fonts d’aigua. 
- Es precintaran els elements dels jocs instal·lats en el pati, com els parcs infantils 

exteriors.  
• En tots els banys del centre hi haurà dispensadors de sabó i paper disponible per a 

l'eixugada de mans, o en defecte d'això, gel hidroalcohòlic, i l’alumnat haurà de llavar-se 
acuradament les mans cada vegada que facen ús del lavabo.  

En la neteja i higiene se seguiran les pautes següents: .  
      - Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de 
manera segura, i es procedirà, posteriorment, a la rentada de mans.  
      - S'han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i 
per espai de 10 minuts. 
      - S'ha de vigilar la neteja de papereres i la disponibilitat de sabó, paper d'eixugar les mans i gel 
hidroalcohòlic. En la mesura que siga possible es mantindran les taules lliures de papers o d'altres 
objectes per a facilitar la seua neteja diària. 
      - S'evitarà la utilització de material compartit, i si no poguera evitar-se, es procedirà a la seua neteja i 
desinfecció després de cada ús. Es faran tasques de ventilació periòdica de les instal·lacions, mínim 10 
minuts, de manera diària i sí que pot ser diverses vegades al dia.  
     - Els mocadors d'un sol ús que el personal i l'alumnat empre per a l'eixugada de mans o per al 
compliment de l’“etiqueta respiratòria” seran rebutjats en papereres amb bossa o contenidors protegits 
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amb tapa i, si pot ser, accionats per pedal, també es depositarà el material d'higiene personal 
(màscares, guants de làtex, etc.). Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent. 
 
 
6. INCORPORACIÓ PRESENCIAL DEL PERSONAL EMPLEAT 
  
1. La incorporació del personal a l'activitat presencial serà com indiquen les instruccions de Conselleria. 
 
2. La presència en el centre de treball serà l'estrictament necessària i indispensable per a garantir la 
prestació de les actuacions que s'han de desenvolupar en els centres educatius durant la fase 2 del Pla 
per a la transició cap a una nova normalitat, amb l'objectiu de limitar el contacte físic i reduir l'exposició 
del personal empleat a la COVID-19.  
3. Els qui per raons de major eficiència en l'acompliment de les seues funcions o per a fer tasques de 
naturalesa essencial, hagen de realitzar la seua jornada laboral presencialment en el lloc de treball, 
hauran de mantindre la distància mínima de seguretat amb la resta de persones del centre o s'utilitzaran 
les mesures de protecció individual necessàries. Si això no fóra possible, es fixaran torns de treball que 
garantisquen la seguretat i protecció de la salut de totes les persones, de manera que la incorporació es 
realitze respecte a l'aforament recomanat i mantindre la distància de seguretat. Si es planificaren torns, 
s’acompanyaran de mesures de neteja i desinfecció dels llocs de treball i de les dependències on 
aquests se situen.  
4. No es podran incorporar al treball presencial els empleats i empleades  mentre es troben en alguna 
de les següents circumstàncies: A. Situació d'incapacitat temporal per la COVID-19. B. Tindre o haver 
tingut simptomatologia recentment relacionada amb la COVID-19. En aquest cas, hauran de contactar 
amb els serveis d'atenció primària segons s'haja establit en els protocols de les autoritats sanitàries. C. 
Haver estat en contacte estret amb persones afectades per aquesta malaltia. En aquests casos s'haurà 
de contactar amb els serveis d'atenció primària i realitzar la corresponent quarantena domiciliària durant 
14 dies. D. Altres situacions que reculla la normativa vigent. 
 
 
7. INCORPORACIÓ DE L'ALUMNAT  
 
1. S'indicarà a les famílies que no pot acudir al centre l'alumnat amb símptomes compatibles amb la 
COVID-19 o diagnosticat de la COVID-19, o que es trobe en període de quarantena domiciliària per 
haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de la COVID-19. Per a això, 
les famílies vigilaran l'estat de salut i realitzaran presa de temperatura tots els dies abans d'eixir de casa 
per a anar al centre educatiu.  
2. Si l'alumnat tinguera febra o símptomes compatibles amb la COVID-19, no haurà d'assistir al centre i 
haurà de telefonar al seu centre de salut o al telèfon habilitat per a la COVID-19, 900 300 555. 2. 
L'alumnat que presenta condicions de salut que el fa més vulnerables per a la COVID-19 (com, per 
exemple, malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunodepressió 
o hipertensió arterial), podrà acudir al centre, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho 
permeta, i mantindrà mesures de protecció de manera rigorosa 
 
8.  INSTRUCCIONS I CANALS DE COORDINACIÓ  
 
1. La direcció del centre establirà els canals de comunicació al centre educatiu perquè qualsevol 
personal empleat  i alumnat que presente simptomatologia (tos, febra, dificultat per a respirar, etc.), que 
poguera estar associada amb la COVID-19 i aquell que ha estat en contacte estret sense guardar la 
distància de seguretat de 2 metres durant un temps d'almenys 15 minuts, ho comunique. 
 2. S'assegurarà un procediment per a separar l'alumnat o personal treballador amb símptomes al centre 
educatiu i un procediment d'informació als pares i mares. S'habilitarà una dependència o local 
d'aïllament temporal en cada centre educatiu, dotada dels recursos materials necessaris. - Quan un o 
una estudiant inicie símptomes o aquests siguen detectats per personal del centre durant la seua 
jornada escolar, se’l portarà a un espai separat. Es facilitarà una màscara quirúrgica per a l'alumne o 
alumna i una altra per a la persona adulta que el/la cuide fins que arriben els seus progenitors o tutors. 
Se’l portarà a una sala per a ús individual, elegida prèviament, pròxima a un lavabo, que compte amb 
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ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb bossa, on tirar la màscara i mocadors d'un sol 
ús. S'avisarà la família que ha de contactar amb el seu centre de salut o amb el telèfon de referència 
900 300 555, perquè s'avalue el seu cas. 
Les persones treballadores que inicien símptomes, es retiraran a un espai separat i es posaran una 
màscara quirúrgica. Contactaran amb el seu centre de salut o amb el Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals o amb el telèfon de referència 900 300 555 i seguiran les seues instruccions.  En el cas de 
percebre que la persona que inicia símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per a 
respirar s'avisarà al 112.  
 
3. S’haurà de proporcionar informació i formació a l'alumnat i al personal del centre sobre les mesures 
contemplades en el Pla. La formació a l'alumnat també és fonamental per a la prevenció del virus. És 
per això, que es garantirà un canal de comunicació d'informació prèvia sobre les mesures que s'hauran 
de prendre: - L’entrada i eixida del centre (horari d'entrada, acompanyament de pares i mares a 
l'entrada, mitjans de protecció respiratòria adequats per a estar al centre, desinfecció de mans a 
l'entrada, etc.). - Mesures d'higiene personal (periodicitat de la rentada de mans en el centre i mesures 
d'etiqueta respiratòria, evitar compartir objectes (material escolar), o establir neteja després de l'ús 
d'útils i/o eines i distància de seguretat que hauran de mantindre. 

 
 
 
 
 
 

ANNEX 1 DESCRIPCIÓ DE LES MESURES A IMPLANTAR 
 

 
Llistat de mesures:  
 
1 - Formació/ Informació 8 – Teletreball 
2 - Distanciament 9 - Neteja i desinfecció 
3 - Barreres físiques 10 - Higiene personal 
4 - Limitació d'aforament 11 - Gestió de residus 
5- Senyalització 12 - Ventilació 
6 - Protecció individua 13 - Coordinació d'activitats empresarials 
7 - Redistribució de torns 14 - Organitzativa 
 
 
 
TASCA/ACTIVITAT/RECINTE TIPUS DE MESURA DESCRIPCIÓ DE LES MESURES A 

IMPLANTAR 
ZONA ACCÉS/EIXIDA EDIFICI 1- Formació/ Informació 

5- Senyalització 
-Es disposaran cartells informatius de no 
permesa l'entrada a les persones que 
presenten símptomes compatibles amb 
SARS-CoV-2 
-Es disposaran cartells informatius en tot el 
centre de treball, especialment en les 
zones d'accés/eixida i zones comunes 
sobre higiene de mans, etiqueta 
respiratòria i distància de seguretat 

 
 

2. Distanciament - Només accediran al centre les persones 
que es comprove tinguen la citació, en 
data i hora, i de manera individualitzada, 
excepte aquells casos en els quals es 
tracte d'un adult acompanyat per una 
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persona amb discapacitat, menor o major. 
Se’ls indicarà que romandran en les 
instal·lacions el temps imprescindible per a 
la realització de les gestions pròpies del 
procediment. 
- S'establirà un ús diferenciat per a 
l'entrada i l'eixida del centre educatiu. 

 6. Protecció individual Tot el personal que accedisca al centre 
educatiu accedirà al centre amb protecció 
respiratòria. 

 10. Higiene personal - Es col·locarà dispensador de solució 
hidroalcohòlica en les zones d'accés i 
eixida del centre, en les entrades de les 
aules o en punts estratègics per a garantir 
una correcta higiene de mans.  
- Es donaran les degudes instruccions 
perquè tot el personal que accedisca al 
centre educatiu realitze una correcta 
higiene de mans. 

 11. Gestió de residus - Es disposarà de contenidor amb tapa i 
pedal per a rebutjar paper d'un sol ús a la 
zona d'accés/entrada. 

 14. Organitzativa - Totes les portes d'accés al centre i les 
interiors romanguen obertes a fi d'evitar 
tindre contacte amb superfícies sempre 
que siga possible. 

 
TOT EL CENTRE  
 
 

2.Distanciament 
5. Senyalització 
9. Neteja i desinfecció 

- Es senyalitzarà la circulació de persones 
amb l'objectiu de garantir la les distàncies 
de seguretat. 
-Es minimitzarà  el contacte entre les 
persones i es procurarà mantindre la 
distància de seguretat de 2m. 
- Aules. Es redistribuiran els espais 
(mobiliari, prestatgeries, etc.) per a 
mantindre la distància de seguretat de 2m. 
L'aforament màxim per a les aules 
ordinàries serà de 10 alumnes per aula. - 
Es garantirà la distància de seguretat en 
tots els despatxos, departaments didàctics 
i zones de treball. 
- En finalitzar cada sessió es netejarà i 
desinfectarà el material emprat i els llocs 
utilitzats. 

 6. Protecció individual - Es facilitaran dues màscares higièniques 
reutilitzables per a l'alumnat i el personal. 

 9. Neteja i desinfecció - S’intensificarà neteja i desinfecció per a 
quan existisca evidència d'un cas o 
contacte estret. 

 11. Gestió de residus - Es disposaran contenidors amb tapa i 
pedal per a rebutjar paper d'un sol ús en 
les condícies i en la dependència 
destinada a confinament de personal amb 
símptomes. La bossa de fem de les 
papereres dels llocs de treball ocupats es 
retirarà diàriament amb els seus residus 
per a la seua gestió adequada. 
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 12.Ventilació -Es mantindran portes i finestres obertes 
en la mesura que siga posible. 

 13. Coordinació 
d'activitats empresarials 

- S’ha sol·licitat la intensificació de les 
tasques de netejade manera que 
s'incidisca sobre elements de treball com: 
taules de treball, taules i cadires de 
l'alumnat, prestatgeries, taulells i taules 
d'atenció al públic, teclats i pantalles 
d'ordinadors, passamans, telèfons, 
pantalles tàctils, lavabos, mobiliari d'ús 
públic, polsadors i botoneres d'ascensors, 
papereres de pedal per al material 
d'higiene, etc. 

 14. Organitzativa - Reunions periòdiques amb els 
responsables de les empreses de neteja. 

DEPENDÈNCIA PER A 
PERSONAL AMB 
SÍMPTOMES 

14. Organitzativa 
5. Senyalització 
10. Higiene personal 
6. Protecció individual 

- S'habilitarà un espai tancat i pròxim a un 
lavabo, que es destinarà exclusivament per 
a ser utilitzat com a espai d'aïllament 
temporal, es disposarà en el seu interior de 
productes d'higiene de mans, i un 
contenidor amb pedal i bossa de plàstic 
dins. En l'exterior d'aquesta estança es 
disposarà de contenidor per a residus 
tancat. Aquesta estança estarà 
senyalitzada a la seua porta d'accés. Si 
algun membre del personal presentara 
símptomes compatibles amb la COVID-19, 
se li dotarà de màscara quirúrgica i 
romandrà en l'espai habilitat com a 
aïllament temporal mentre puga abandonar 
el seu lloc de treball, a més d'activar el 
protocol de neteja i ventilació del seu lloc 
de treball. Es disposarà de cartelleria. 

ZONES COMUNES 5. Senyalització  
 

- Es disposarà cartelleria per a zones 
común 
- Es disposarà cartelleria per a recordar 
l'aforament màxim permés i la prioritat d'ús 
de l'ascensor per una persona, i 
especialment, per a persones amb 
problemes de mobilitat, embarassades, etc 
- Se senyalitzarà en el sòl la distància 
d'espera. 

 10. Higiene personal  - Es distribuiran dispensadors de solucions 
hidroalcohòliques en despatxos, zones 
comunes com: sala de reunions, sales de 
juntes, entrada de la sala d'actes, i en 
l'entrada de les condícies, per a garantir la 
correcta higiene de mans. 

 14. Organitzativa - Les portes de les zones comunes 
romandran obertes, en la mesura que siga 
possible. 
 - S'establirà el flux de circulació en els 
corredors i zones comunes. En aquells 
corredors que l'ample d’aquest ho permeta 
per ser superior a 2 metres se senyalitzarà 
en el sòl el sentit de circulació. En aquells 
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corredors que no es puga complir la 
mesura anterior i existisca una via 
alternativa per a recórrer el sentit contrari, 
se senyalitzarà el sentit únic. En cas 
d'impossibilitat, s'informarà el personal 
treballador i a l'alumnat i s'identificarà amb 
la senyalització de prioritat de pas. 
 

LAVABO 14. Organitzativa - Es disposaran contenidors amb tapa i 
pedal per a rebutjar paper d'un sol ús en 
els lavabos. La bossa de fem de les 
papereres es retirarà amb major freqüència 
per a la seua gestió adequada 
- Es reduirà l'aforament a 2 persones 

 13. Coordinació 
d'activitats empresarials 

- S'incrementaran les tasques de neteja i 
desinfecció en els lavabos i es comprovarà 
i garantirà la disponibilitat de paper d'un sol 
ús, sabó de mans i gel hidroalcohòlic 

PERSONAL D'ADMINISTRACI Ó 
PERSONAL SUBALTERN 

1. Formació/Informació - Es remetrà un correu electrònic a tot el 
personal amb un fullet explicatiu de les 
mesures adoptades al centre de treball i de 
les mesures preventives per a evitar 
l'exposició al coronavirus 
- Es facilitaran instruccions del 
procediment a seguir per aquest personal 
a l'entrada d'un usuari 
- El personal empleat  serà informat i 
format sobre el correcte ús dels mitjans de 
protecció individual. 

 3. Barreres físiques - Es col·locaran mampares transparents 
amb un buit en la part de baix per a facilitar 
l'intercanvi de documentació i garantir així 
el distanciament entre les persones 
externes a l'edifici i el personal 
d'administració i subaltern 

 14. Organitzativa - Es redactaran instruccions per al 
personal de recepció 
(conserges/ordenances)  perquè recorden 
a la resta del personal i possibles usuaris 
que respecten l'aforament i la distància de 
seguretat. 
- Es prohibirà la recepció de paqueteria 
d'ús personal. 

  - S'establiran sistemes per a evitar 
aglomeracions com la cita prèvia, atenció 
telefònica o comunicacions via telemàtica 

 5. Senyalització - Se senyalitzarà en el sòl la distància de 
seguretat a la qual haurà de romandre la 
persona usuària en el taulell del rebedor de 
l'edifici principal i de la secretaria del 
centre. 

 6. Protecció individual - Es facilitaran i s'usaran els mitjans de 
protecció individual. 

PERSONAL DOCENT  1. Formació/Informació - Es facilitaran instruccions al personal 
perquè l'alumnat se situe en les taules de 
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treball i aules habilitades per a aconseguir 
la distància de seguretat. Comprovarà i 
garantirà l'aforament permés a l'aula i es 
mantindrà la distància de seguretat, sense 
superar l'aforament màxim de 10 alumnes 
per aula.  
-Es remetrà correu electrònic a tot el 
personal docent, amb les mesures 
adoptades al centre i de les mesures 
preventives per a evitar l'exposició al 
coronavirus. 
- El personal serà informat i format sobre el 
correcte ús dels mitjans de protecció 
individual. 

 6- Protecció  - Es facilitaran i s'usaran els mitjans de 
protecció individual, 2 màscares 
higièniques reutilitzables. 

 2. Distanciament  - En la mesura que siga possible es 
mantindrà la distància de seguretat 
establida de 2 m. 

 14. Organitzativa  - Si algun membre del personal presentara 
símptomes compatibles amb la COVID-19, 
se li donarà màscara quirúrgica i serà 
acompanyat a la dependència destinada a 
aquest efecte, activant immediatament el 
procediment de neteja, desinfecció i 
ventilació establit. 
- Si algun membre del personal presentara 
símptomes compatibles amb la COVID-19 
s'establirà un llistat de treballadors/es 
exposats/des, el tipus de treball efectuat, 
així com un registre de les corresponents 
exposicions.  
- Si es té coneixement que algun membre 
del personal ha mantingut contacte estret, 
es procedirà a enviar-lo al seu domicili 
perquè establisca una quarantena 
domiciliària durant 14 dies i s'activarà el 
protocol de neteja i ventilació del seu lloc 
de treball.  
- S'evitarà l'exposició al personal empleat 
públic d'especial sensibilitat. Se seguiran 
les recomanacions de les autoritats 
sanitàries 

 9. Neteja i desinfecció - Els equips/material/útils compartits es 
netejaran i desinfectaran amb dissolució de 
lleixiu i aigua o solució hidroalcohòlica 
segons el procediment establit 

 6. Protecció individual  - Per a aquelles situacions en les quals no 
es puga garantir la distància de seguretat 
de 2 metres l'alumnat usarà  màscara. 
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ANNEX 2 CARTELLERIA 
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