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ANNEX I DESCRIPCIÓ DE LES MESURES GENERALS A IMPLANTAR 
 

Índex de les mesures a implantar 

ZONA ACCÉS/EIXIDA EDIFICI 
TOT EL CENTRE DE TREBALL 
DEPENDÈNCIA PER A PERSONAL AMB SÍMPTOMES 
ZONES COMUNES (corredors, ascensors, sala de professors, sales de juntes, despatxos de reunions, sala d'actes, departaments didàctics, 
biblioteques i menjador) 
LAVABOS 
PATI/ESBARJO 
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
PERSONAL DOCENT 
PERSONAL EDUCADOR INFANTIL 
PERSONAL EDUCADOR D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
PERSONAL INTÈRPRET DE LLENGUA DE SIGNES 
PERSONAL FISIOTERAPEUTA 
MESURES GENERALS PER A LES AULES DE TOTS ELS NIVELLS 
MESURES ESPECÍFIQUES AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL 
MESURES ESPECÍFIQUES AULA EDUCACIÓ PRIMÀRIA GRUP DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE) 
MESURES ESPECÍFIQUES AULA D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA GRUPS QUE NO SÓN DE CONVIVÈNCIA ESTABLE 
MESURES ESPECÍFIQUES AULA D’ESO, BATXILLERAT I FP 
MESURES ESPECÍFIQUES AULA TALLER LABORATORI 
MESURES ESPECÍFIQUES PER A FP (PRÀCTIQUES AMB TERCERES PERSONES) 
PRÀCTIQUES EN EMPRESES (FCT) 
MESURES ESPECÍFIQUES AULA D’FPA 
MESURES ESPECÍFIQUES AULA DE CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
MESURES ESPECÍFIQUES AULA DE MÚSICA 
MESURES ESPECÍFIQUES AULA D’INFORMÀTICA 
MESURES ESPECÍFIQUES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS O PROVES 
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Llistat de mesures:  
 

1 - Formació/ Informació 5 - Senyalització  9 - Neteja i desinfecció 12 - Ventilació 

2 - Distanciament 6 - Protecció individual 10 - Higiene personal 13 - Coordinació d'activitats empresarials 

3 - Barreres físiques 7 - Redistribució de torns 11 - Gestió de residus 14 - Organitzativa 

4 - Limitació d'aforament 8 - Teletreball    

 
 
 

Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

1 

ZONA ACCÉS/EIXIDA 
EDIFICI 

3 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. 

2 3 1.- Formació/Informació 
5.- Senyalització 

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 (Cartelleria: FPRL_GT_03_S05, FPRL_GT_03_S05, FPRL_GT_03_S02, 
FPRL_GT_03_S13). 

3 3 2.- Distanciament A més del personal treballador del centre i de l'alumnat, únicament accediran al centre les 
persones que es comprove que tenen la cita, en data i hora, i de manera individualitzada, 
excepte aquells casos en els quals es tracte d'una persona adulta acompanyada per una 
persona amb discapacitat, menor o major. Indicant-los que romandran en les instal·lacions 
el temps imprescindible per a la realització de les gestions pròpies del procediment.                                        

4 3 2.- Distanciament S'establirà un ús diferenciat per a l'entrada i per a l'eixida del centre educatiu. 

5  
3 

 
6.- Protecció Individual 

Es donaran les oportunes instruccions perquè tot el personal que accedisca al centre 
educatiu (personal treballador del centre, personal concurrent, alumnat, usuaris, etc.) 
accedisca al centre amb protecció respiratòria amb les excepcions previstes en la normativa. 
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Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

6 3 10.- Higiene Personal Es col·locarà dispensador de solució hidroalcohòlica en les zones d'accés i d’eixida del centre, 
a les entrades de les aules o en punts estratègics per a garantir la correcta higiene de mans. 

7 3 10.- Higiene Personal Es donaran les oportunes instruccions perquè tot el personal que accedisca al centre 
educatiu (personal treballador del centre, personal concurrent, alumnat, usuaris, etc.) 
realitze una correcta higiene de mans (on realitzar-la, amb quina periodicitat, com…). 

8 3 11.- Gestió de residus Es disposarà de contenidor amb tapa i pedal per a rebutjar paper d'un sol ús en la zona 
d'accés/entrada. 

9 3 14.- Organitzativa Es donaran les instruccions precises perquè totes les portes d'accés al centre i les interiors 
romanguen obertes a fi d'evitar tindre contacte amb superfícies sempre que siga possible. 

10 

TOT EL CENTRE DE 
TREBALL 

3 2.- Distanciament 
5.- Senyalització 

S'organitzarà i se senyalitzarà la circulació de persones i haurà de modificar-se, quan siga 
necessari, amb l'objectiu de garantir la possibilitat de mantindre les distàncies de seguretat. 

11 3 2.- Distanciament Es prendran mesures per a minimitzar el contacte entre les persones procurant mantindre la 
distància de seguretat d'1,5 metres. 

12 3 2.- Distanciament Aules. Es redistribuiran els espais (mobiliari, prestatgeries, etc.) per a mantindre la distància 
de seguretat d'1,5 metres. 

13 3 2.- Distanciament Es garantirà la distància de seguretat en tots els despatxos, departaments didàctics i zones 
de treball. 

14 3 2.- Distanciament 
5.- Senyalització 

9.- Neteja i desinfecció 

Laboratoris, aules específiques i tallers, sales d'audició o aules de dansa. S'empraran 
únicament els llocs que permeten mantindre la distància de seguretat d'1,5 metres. Se 
senyalitzaran els llocs que no puguen ser ocupats. En finalitzar cada sessió es netejarà i es 
desinfectarà el material emprat i els llocs emprats. 

15 3 6.- Protecció Individual Es facilitaran màscares higièniques per a tot el personal del centre (quirúrgiques o FFP2 quan 
calga) i, en cas de necessitat es disposarà de màscara higiènica/quirúrgica per a l'alumnat 
(oblit, deterioració o altres circumstàncies). 
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Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

16 3 9.- Neteja i desinfecció S'ha establit una instrucció de treball específica en la qual s'indica el reforç de la neteja i es 
concreten les zones, els llocs, els elements superficials a incidir, la freqüència de neteja diària 
de cadascun i els o les responsables de la comprovació de les mesures. Està inclosa una 
política intensificada de neteja i de desinfecció per a quan existisca evidència d'un cas o d’un 
contacte estret. 

17 3 11.- Gestió de residus Es disposaran contenidors amb tapa i pedal, o amb doble bossa, per eliminar paper d'un sol 
ús en els lavabos i en la dependència destinada al 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. 

18 3 12.- Ventilació Es modificarà el funcionament dels sistemes de ventilació dels equips a fi de garantir la 
màxima ventilació de totes les estades i aconseguir una adequada qualitat d'aire. Per a això 
se seguiran les recomanacions establides en el SPRL_DTPRL_06. 

19 3 13.- Coordinació 
d'activitats empresarials 

S'establirà un procediment de treball específic per a la realització de la neteja en el qual 
s'indicaran les zones, els llocs, els elements superficials a incidir, la freqüència de neteja 
diària de cadascun i els o les responsables de la comprovació de les mesures. 
Se sol·licitarà la intensificació d'aquestes tasques de manera que s'incidisca sobre elements 
de treball com ara: taules de treball, taules i cadires d'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, filtres del sistema de 
climatització, papereres de pedal per al material d'higiene, etc. 

20 3 14.- Organitzativa S'establirà la coordinació d'activitats empresarials amb les empreses concurrents (neteja i 
seguretat) i s’establiran reunions periòdiques amb els o les responsables de les empreses i 
amb el personal treballador del centre, a fi d'informar de les mesures adoptades i el 
compliment d'aquestes pel personal concurrent. 

 
 
 

DEPENDÈNCIA PER A 
PERSONAL AMB 

SÍMPTOMES 

3  
 

14.- Organitzativa 

S'habilitarà un espai tancat i pròxim a un lavabo, que es destinarà exclusivament per a ser 
emprat com a espai d'aïllament temporal, es disposarà en el seu interior de productes 
d'higiene de mans, i d’un contenidor amb pedal i bossa de plàstic dins. A l'exterior d'aquesta 
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Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

 
21 

5- Senyalització 
10.- Higiene Personal 

6.- Protecció individual 

estada es disposarà de contenidor tancat per a residus. Aquesta estada estarà senyalitzada 
a la seua porta d'accés Si algun membre del personal presentara símptomes compatibles 
amb la COVID-19, se’l dotarà de màscara quirúrgica i romandrà en l'espai habilitat com a 
aïllament temporal fins que puga abandonar el seu lloc de treball, a més d'activar el protocol 
de neteja i de ventilació del seu lloc de treball. Si una persona estudiant iniciara símptomes 
compatibles amb la COVID-19, se’l portara a aquest espai separat. Es facilitarà una mascareta 
quirúrgica per a l’alumnat i una altra per a la persona adulta que el cuide fins que arriben els 
seus progenitors o tutors. Es disposarà de cartelleria FPRL_GT_03_S01, FPRL_GT_03_S02, 
FPRL_GT_03_S03 i FPRL_GT_03_S10. 

22 

ZONES COMUNES 
(corredors, ascensors, 

sala de professors, 
sales de juntes, 
despatxos de 

reunions, sala d'actes, 
departaments 

didàctics, 
biblioteques i 

menjador) 

 
3 

 
5.- Senyalització 

Es potenciarà l'ús d'infografies, de cartells i de senyalització que fomente el compliment i 
comprensió de les mesures de prevenció i d'higiene. Es cuidarà que aquesta informació es 
mantinga actualitzada en el cas que canvien les indicacions de les autoritats sanitàries. Es 
disposarà de cartelleria per a zones comunes. 
FPRL_GT_03_S02, FPRL_GT_03_S03 FPRL_GT_03_S04, FPRL_GT_03_S06, FPRL_GT_03_S07, 
FPRL_GT_03_S08, FPRL_GT_03_S9, FPRL_GT_03_S10 i FPRL_GT_03_S13. 

23  
3 

 
5.- Senyalització 

Es disposarà de 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 dificultat de mobilitat, 
embarassades, etc., amb FPRL_GT_03_S08. Se senyalitzarà en el sòl la distància d'espera. 

24 3 10.- Higiene Personal Es distribuiran dispensadors de solucions hidroalcohòliques en despatxos, en zones comunes 
com ara: sala de reunions, sales de juntes, entrada de la sala d'actes, i a l'entrada dels 
lavabos, per a garantir la correcta higiene de mans. 

25 3 5.- Senyalització Es prioritzarà l'ús dels ascensors per a les persones amb mobilitat reduïda. L'ocupació 

màxima serà d'una persona en cas de persones adultes i dues persones en cas de menors i 

acompanyant. 

26 3 14.- Organitzativa Les portes de les zones comunes romandran obertes en la mesura que siga possible. 
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Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

27 3 14.- Organitzativa S'establirà el flux de circulació en els corredors i en les zones comunes. En les vies de 
circulació, sempre que l'ample d’aquestes ho permeta, es definiran els sentits de circulació 
separats, almenys, per la distància de seguretat d’1,5 metres i se senyalitzarà el sentit de 
circulació. En aquells 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 l'alumnat i s'identificarà amb la 
senyalització de prioritat de pas. 

28 3 2.- Distanciament Sala de juntes, sala de professorat i despatxos de reunions. Per a limitar el nombre de 
persones presents simultàniament en un espai, es realitzaran les reunions presencials 
necessàries, en aquest cas es deixaran dos seients entre persones o una distància suficient, 
procurant mantindre la distància de seguretat lineal d'almenys 1,5 m. Tot el personal usarà 
màscares. 

29 3 2.- Distanciament 
4.-Limitació d’aforament 

5.- Senyalització 

Sales de reunions, biblioteca i sala d'actes. Es deixaran dos seients entre persones, una 
vegada calculat l'aforament màxim permés. Entre files es disposaran els seients permesos 
en diagonal. S'intentarà deixar lliure la primera i l’última fila, així com els seients contigus als 
corredors, procurant mantindre la distància de seguretat d’1,5 m. 
A les biblioteques, podran dur-se a terme activitats culturals i d'estudi en sala, sempre que 
no se supere l'aforament del 75% i es mantinga la distància interpersonal d’1,5 m. L'ús de la 
màscara serà obligatori en tot moment. Se senyalitzarà l'aforament i es col·locaran cartells 
informatius sobre mesures higièniques i sanitàries per al correcte ús dels serveis 
bibliotecaris. 

30 3 14.- Organitzativa 
7.- Redistribució de 

torns 

Menjador. Es podrà utilitzar per a altres tasques. 
A més, s'ha de respectar la distància interpersonal d’1,5 metres. La disposició de les taules i 
cadires haurà de ser de tal forma que possibilite el compliment de la distància de seguretat. 
En el cas dels grups de convivència estable que vagen a utilitzar el menjador,  no serà 
necessari respectar la distància de seguretat entre membres del mateix grup, però sí que 
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Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

s'haurà de mantindre’s aquesta distància de seguretat amb la resta de grups, que podrà 
complementar-se amb separacions de superfície de material no porós. 
S’organitzarà les entrades i les eixides del menjador de manera escalonada, evitant 
l'aglomeració del personal i la coincidència massiva de personal docent, no docent i de 
l’alumnat. Quedaran definides i senyalitzades les zones de circulació. 

31 3 14.- Organitzativa 
2.- Distanciament 

10.- Higiene Personal 
6- Protecció individual 

Menjador: En els menjadors que tinguen autoservei, haurà d'evitar-se la manipulació directa 
dels productes per part de l'alumnat i del personal treballador. Aquest servei el realitzarà el 
personal treballador de menjador llevat que es tracte de productes envasats prèviament, 
amb totes les mesures d'higiene i de prevenció de riscos de contagi davant de la COVID-19. 
El personal de menjador que realitze el servei en taula haurà de guardar la distància de 
seguretat, en la mesura que siga possible. Utilitzarà sempre màscara. 
L'alumnat i el personal docent i no docent també utilitzarà en tot moment la màscara per al 
desplaçament pel menjador, excepte durant la ingesta de l'aliment. 

32 3 9- Neteja i desinfecció Els elements auxiliars del servei, com ara: la vaixella, la cristalleria, la coberteria o la 
mantellera, entre altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fora possible, 
lluny de zones de pas de l'alumnat i personal treballador. 
El protocol de neteja s'estendrà també a les zones de la cuina on es netejarà periòdicament 
tota la vaixella, la coberteria i la cristalleria en el rentavaixella. 
Es prioritzarà l'ús de productes monodosi d'un sol ús, per a dispensació de tovallons, de 
vinagreres, de setrills o altres d’utensilis similars, o bé, podran ser servits pel personal del 
menjador. 

33 
 

 
LAVABOS 

3 4- Limitació d’aforament 
12- Ventilació 

Els lavabos hauran de tindre una ventilació freqüent. Quan siga possible i dispose de 
finestres, caldrà mantindre-les obertes o semiobertes; si disposa d'extractors mecànics, 
s'hauran de mantindre encesos durant l'horari escolar. Es recomana que l'ús de la cisterna 
es realitze amb la tapa del vàter tancada quan existisca. 
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Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

34 3 11.- Gestió de residus 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. 

35 3 14.- Organitzativa Es reduirà l'aforament per a garantir la distància de seguretat d’1,5 metres. En els lavabos 
molt reduïts es farà un ús individual d'aquests. Es romandrà a l'exterior i es guardarà la 
distància de seguretat. 

36 3 13.- Coordinació 
d’activitats empresarials 

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

37 

 
 PATI/ESBARJO 

3 14.- Organitzativa 
Es prioritzarà, en la mesura del possible, la utilització dels espais a l'aire lliure per a la 
realització d'activitats educatives i d'oci. 

38 3 1.- Formació/Informació 
5- Senyalització 

Es potenciarà l'ús d'infografies, de cartells i de senyalització que fomente el compliment i 
comprensió de les mesures de prevenció i d’higiene. Es cuidarà que aquesta informació es 
mantinga actualitzada en el cas que canvien les indicacions de les autoritats sanitàries. 

39 3 2.- Distanciament S’assegurarà la distància de seguretat interpersonal mínima d’1,5 metres. S’adaptarà les 
condicions de treball necessàries al pati o esbarjo, com ara: 
◦ escalonar els horaris de descans. 
◦ garantir que es respecte la distància de seguretat a l'eixida i al retorn a l'aula. 
◦ senyalitzar la distribució de l'alumnat per sectors. 
◦ reforçar la vigilància a l'hora del pati per a garantir l'atenció adequada a l'alumnat. 
◦ limitar l'ús de pati per part dels grups de convivència estable garantint que entre cadascun 
d'aquests hi haja suficient distància per a evitar el contacte. 
Si les condicions climatològiques no permeten accedir al pati exterior i el centre no disposa 
d'espais alternatius, l'alumnat romandrà a la seua aula sota la vigilància, preferentment, de 
l'últim professor o professora amb el qual haja estat. En aquest cas cal procurar mantindre 
l'aula ventilada durant l'esbarjo. 
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Ordre 
Tasca /Activitat / 

Recinte 

Escenari 
(1, 2 i 3) Tipus de mesura 

(codificació) 
Descripció de les mesures a implantar 

1 2 3 

40 3 9.- Neteja i desinfecció En el protocol de neteja i de desinfecció adoptat pel centre, en el qual s'haurà de tindre 
contemplat el reforç i l’especial atenció a les zones o als objectes d'ús comú, i a les superfícies 
de contacte més freqüents (porteries, bancs, lavabos…) s'haurà d'indicar la freqüència de 
neteja i de desinfecció d'aquests. 

41 3 10.- Higiene Personal 
 

S'haurà de garantir l'existència d'aigua, de sabó i de paper d'un sol ús en els lavabos del pati. 

42 3 11.- Gestió de residus 
9.- Neteja i desinfecció 

Es disposaran, en diversos punts del pati i dels lavabos d'aquest, papereres amb doble bossa 
o amb tapa i pedal, que es netejaran com a mínim 1 vegada al dia, amb bossa que permeten 
l'eliminació adequada de mocadors de paper o altres restes potencialment contaminades. 
Les bosses interiors de les papereres del pati i/o lavabos hauran de ser tancades abans de la 
seua extracció, posteriorment es dipositaran en els residus de “fracció de resta”. Es realitzarà 
la neteja i la desinfecció diària de les papereres, de manera que queden netes i amb els 
materials recollits, amb la finalitat d'evitar qualsevol contacte accidental. 

43 3 12.- Ventilació Els lavabos hauran de tindre una ventilació freqüent. Quan siga possible i dispose de 
finestres, caldrà mantindre-les obertes o semiobertes; si disposa d'extractors mecànics, 
s'hauran de mantindre encesos durant l'horari escolar. Es recomana que l'ús de la cisterna 
es realitze amb la tapa del vàter tancada, per la qual cosa s'haurà de garantir el mecanisme 
de tancament del vàter. 

44 3 4. Limitació d’aforament L'ocupació màxima per a l'ús de lavabos serà d'una persona per a espais de fins a quatre 
metres quadrats, excepte en aquells supòsits de persones que puguen requerir assistència; 
en aquest cas, també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Per a lavabos de més 
de quatre metres quadrats que compten amb més d'una cabina o urinari, l'ocupació màxima 
serà del cinquanta per cent del nombre de cabines i urinaris que tinga l'estada, i s’haurà de 
mantindre durant el seu ús, la distància de seguretat interpersonal.   

45 3 14.- Organitzativa Es garantirà el correcte funcionament de tots els elements de lampisteria del pati o dels 
lavabos d'aquest: aixetes, cisternes, desguassos, subministrament d'aigua, climatització, etc. 
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46 3 14.- Organitzativa S’organitzaran les entrades i les eixides del pati de manera escalonada, evitant l'aglomeració 
del personal i la coincidència massiva de personal docent, no docent i de l’alumnat. Si 
l'organització d'entrada i d’eixida del pati es realitza mitjançant files es garantirà que 
l'alumnat guarde la distància de seguretat (exemple: corda o similar amb marques a 1,5 
metres, etc.). 

47 3 14.- Organitzativa Es donaran les instruccions precises perquè totes les portes d'accés al pati romanguen 
obertes a fi d'evitar tindre contacte amb superfícies. 

48 3 14.- Organitzativa 
5- Senyalització 

S'establiran i se senyalitzaran els diferents fluxos de circulació de l'alumnat cap al pati, evitant 
la coincidència espacial i temporal dels diferents grups de convivència estable o del personal 
docent, no docent i de l’alumnat. 

49 3 1.- Formació/Informació Es facilitaran instruccions al personal perquè se situe en la zona habilitada al pati que 
garantiran les mesures de seguretat. 

50 

PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ I 

SERVEIS 

3 1.- Formació/Informació Es remetrà correu electrònic a tot el personal amb fullet explicatiu de les mesures adoptades 
en el centre de treball i de les mesures preventives per a evitar l'exposició a la COVID-19, 
utilitzant SPRL_DIPRL_11. 

51 3 1.- Formació/Informació Es facilitaran instruccions del procediment a seguir per aquest personal a l'entrada d'un 
usuari (informació que ha de subministrar-li davant la COVID-19, actuacions davant un 
accident en el centre, mesures que ha d'adoptar durant la permanència en el centre, etc). 
Aquestes instruccions seran actualitzades periòdicament. 

52 3 1.- Formació/Informació El personal empleat públic serà informat i format sobre el correcte ús dels mitjans de 
protecció individual. 

53 3 3.- Barreres Físiques Es col·locaran mampares transparents amb un buit en la part de baix per a facilitar 
l'intercanvi de documentació garantint així el distanciament entre les persones externes a 
l'edifici i entre el personal d'administració i subaltern. 
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54 3 14.- Organitzativa Es redactaran instruccions per al personal de recepció i de seguretat perquè recorden a la 
resta del personal i als possibles usuaris que respecten l'aforament i la distància de seguretat 
i que no passen de la senyalització de la distància mínima indicada en el sòl. Aquest personal 
podrà romandre a l’exterior a l'espera de poder passar. 

55 3 5.- Senyalització Se senyalitzarà en el sòl la distància de seguretat en la qual haurà de romandre la persona 
usuària en el taulell del vestíbul de l'edifici principal i de la secretaria del centre. 

56 3 6.- Protecció Individual 
 

Es facilitaran i s'usaran els mitjans de protecció individual que siguen necessaris. 

57 3 14.- Organitzativa 
 

Es prohibirà la recepció de paqueteria d'ús personal pels canals de recepció oficials. 

58 3 14.- Organitzativa S'establiran sistemes per a evitar aglomeracions com ara: la cita prèvia, l’atenció telefònica 
o les comunicacions telemàtiques, etc. 

59 

PERSONAL DOCENT 
 

3 1.- Formació/Informació Es facilitaran instruccions al personal perquè l'alumnat se situe en les taules de treball i en 
les aules habilitades per a aconseguir la distància de seguretat. 
Es comprovarà i es garantirà l'aforament permés a l'aula mantenint la distància de seguretat. 
L'aforament (nombre de persones que poden estar en una sala) es determinarà dividint la 
superfície de l'aula (m²) per 2,25. 

60 3 1.- Formació/Informació Es remetrà correu electrònic a tot el personal docent, incloent-hi fullet explicatiu de les 
mesures adoptades en el centre de treball i de les mesures preventives per a evitar 
l'exposició a la COVID-19, a través del SPRL_DIPRL_11. 

61 3 1.- Formació/Informació El personal del centre educatiu serà informat i format sobre el correcte ús dels mitjans de 
protecció individual. 

62 3 6.- Protecció Individual Es facilitaran i s'usaran els mitjans de protecció individual establits per al lloc de treball que 
siguen necessaris, com ara: màscares higièniques o quirúrgiques en el seu cas. 

63 3 2.- Distanciament 
 

En la mesura que siga possible es mantindrà la distància de seguretat establida d’1,5 metres. 
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64 3 14.- Organitzativa Actuació davant un possible cas d'alumnat o docent amb símptomes compatibles amb la 
COVID-19: S’activarà el procediment d'actuació davant casos; col·locació de màscara 
quirúrgica (mascaretes FFP2, o si no pot ser mascareta quirúrgica i pantalla facial, si 
s’acompanya alumnat que no pot usar mascareta) (UNEIX_EN 14683:2019+AC:2019) tant la 
persona amb símptomes com la persona acompanyant en la seua cura o durant el trasllat a 
l'espai separat; comunicació als familiars o bé si és personal treballador i pot desplaçar-se al 
seu domicili, es contactarà amb el centre d'Atenció Primària de referència o amb el telèfon 
de referència i es contactarà amb el SPRL; s'activarà immediatament el procediment de 
neteja, de desinfecció i de ventilació establit. 

65 3 14.- Organitzativa Si algun membre del personal presentara símptomes compatibles amb la COVID-19 
s'establirà un llistat del personal treballador exposat, el tipus de treball efectuat, així com un 
registre de les corresponents exposicions. 

66 3 14.- Organitzativa El personal docent tutor de l'aula donarà les corresponents instruccions a l'alumnat per a la 
realització de la higiene de mans i d’etiqueta respiratòria.  En tot cas es facilitarà l'ús de gel 
hidroalcohòlic a l'alumnat del seu grup a l'entrada i a l’eixida de l'aula (especialment en les 
eixides al lavabo). 

67 3 6.- Protecció individual 
9.- Neteja i desinfecció 

En el cas que s'empren uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i a la desinfecció 
regular d'aquests, recomanant la rentada d'aquests o de la roba utilitzada a la temperatura 
de 60 °C o en el seu cas, mitjançant cicles de rentada llargs. 

68 3 9.- Neteja i desinfecció Els equips/material/útils compartits es netejaran i es desinfectaran amb dissolució de lleixiu 
i aigua o amb solució hidroalcohólica segons el procediment establit. Es reduirà al mínim 
possible l'ús d'eines o elements comuns que puguen ser compartits amb l'alumnat durant la 
intervenció educativa o no educativa. En el cas que aquesta mesura no fora possible s'haurà 
de desinfectar després del seu ús. 
Per al cas, que per tractar-se de maquinària específica o materials especials, aquests es 
desinfectaran atenent les instruccions del fabricant. 
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69 3 10.- Higiene personal Es recomana portar el cabell recollit, evitar l'ús de polseres, d’anells, d’arracades i de penjolls, 
mantindre les ungles curtes i realitzar una cura de mans. 

70 3 14.- Organitzativa Es realitzaran les reunions presencials imprescindibles. En les reunions presencials, es 
limitarà l'aforament de la sala per a aconseguir que la distribució física dels ocupants 
permeta complir els criteris de distanciament mínims entre ells. 

71 3 14.- Organitzativa Els actes públics quedaran ajornats fins que la situació varie en funció de les indicacions de 
les autoritats. 

72 3 6.- Protecció individual El professorat d'Audició i Llenguatge haurà de distribuir l'alumnat de manera que, quan es 
facen tasques de fonació, es guarde la distància mínima de seguretat d’1,5 m, per a evitar 
que es projecten gotes envers el professorat. 

73 

MESURES GENERALS 
PER A LES AULES DE 

TOTS ELS NIVELLS 

 1.- Formació/Informació 
5- Senyalització 

Es potenciarà l'ús d'infografies, de cartells i de senyalització que fomente el compliment i 
comprensió de les mesures de prevenció i d'higiene. Es cuidarà que aquesta informació es 
mantinga actualitzada en el cas que canvien les indicacions de les autoritats sanitàries. 

74  5- Senyalització Es recomana senyalitzar amb bandes antilliscants en el sòl, la ubicació dels grups,  de taules 
i de cadires per a l'alumnat, els corredors de circulació a les aules, etc., amb l'objectiu de 
garantir la distància de seguretat. 
En el grup de convivència estable no resulta possible garantir la distància de seguretat, per a 
determinades activitats i sempre que les condicions de l'aula ho permeten, per exemple si 
entra professorat especialista, es recomana, intentar establir distàncies de seguretat entre 
l'alumnat i el personal docent (exemple: matalassets, zona de sòl, corredors, etc.). 

75  9.- Neteja i desinfecció En el protocol de neteja i de desinfecció adoptat pel centre, en el qual s'haurà de tindre 
contemplat el reforç i l'especial atenció a les zones o als objectes d'ús comú i a les superfícies 
de contacte més freqüents comara: taules, poms de portes, mobles, sòls, penjadors, i altres 
elements de similars característiques, s'haurà d'indicar la freqüència de neteja i de 
desinfecció d'aquests, com per exemple en els lavabos on serà d'almenys 3 vegades al dia. 
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Es recomana també, el reforç de la neteja i de la desinfecció després de la utilització de l'aula 
per a menjar i en el cas que l'aula vaja a canviar d'alumnat. 

76  9.- Neteja i desinfecció Eliminar de les aules adorns i elements difícils de netejar i de desinfectar sovint. En la mesura 
que siga possible, es mantindran les joguines, els llibres i altres en espais tancats quan no 
s'usen o bé s'aïllaran, a manera de cobertura, amb material no porós. 

77  9.- Neteja i desinfecció S'utilitzaran objectes, joguines i materials educatius que es puguen netejar i desinfectar de 
manera senzilla. Si s'utilitzen joguines o peluixos de tela, s'han de poder llavar a alta 
temperatura. 

78  9.- Neteja i desinfecció Es disposarà de dispensador de solució hidroalcohòlica per a ús pel personal del centre, 
tenint la precaució de no deixar-los en un lloc accessible per a l'alumnat menor sense 
supervisió. El personal docent tutor de l'aula donarà les corresponents instruccions a 
l'alumnat per a la realització de la higiene de mans i l’etiqueta respiratòria. En tot cas es 
facilitarà l'ús a les mans de gel hidroalcohòlic a l'alumnat del seu grup a l'entrada i eixida de 
l'aula (especialment en les eixides al lavabo). 

79  11.- Gestió de residus 
9.- Neteja i desinfecció 

Es disposarà en els diferents espais de l'aula de papereres amb doble bossa i a poder ser amb 
tapa i pedal que permeten l'eliminació adequada de mocadors de paper o altres residus 
potencialment contaminants. Les bosses interiors de les papereres de l'aula i/o lavabos 
hauran de ser tancades abans de la seua extracció, posteriorment es dipositaran en els 
residus de “fracció de resta”. Es realitzarà la neteja i desinfecció diària de les papereres amb 
la finalitat d'evitar qualsevol contacte accidental. 

80  12.- Ventilació S'hauran de fer tasques de ventilació de manera més freqüent a les aules, i per espais 
d'almenys 10-15 minuts (a l'inici de la jornada, en finalitzar, durant l’esbarjo i sempre que 
siga possible entre classes i amb les mesures de prevenció d'accidents necessàries: sempre 
que les condicions meteorològiques i l'edifici ho permeten, mantindre les finestres obertes 
el major temps possible intentant no crear corrents forts d'aire; s'haurà d'augmentar el 
subministrament d'aire fresc i no s'ha d'utilitzar la funció de recirculació d'aire interior. Els 
ventiladors (d'aspes, dempeus, de sobretaula, etc.) poden ser una font de dispersió de 
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gotícules, per la qual cosa no són recomanables. No obstant això, en el cas que per raons 
d'augment de temperatura de l'aula siga necessari el seu ús puntual, haurà de ser 
complementat amb un augment de la ventilació natural, de manera que el flux de l'aire no 
es dirigisca cap a l'alumnat o cap al personal del centre. Aquest s'utilitzarà a la menor 
velocitat possible, garantint la menor quantitat de turbulències possible. 

81  14.- Organitzativa Es garantirà el correcte funcionament de tots els elements de lampisteria de l'aula si n'hi 
haguera: aixetes, cisternes, desguassos, subministrament d'aigua, climatització, etc. 

82  14.- Organitzativa S'organitzarà les entrades i les eixides de les aules de manera escalonada, evitant 
l'aglomeració del personal. Si l'organització d'entrada i d’eixida de l'aula es realitza 
mitjançant files es garantirà que l'alumnat guarde la distància de seguretat. 

83  14.- Organitzativa Es donaran les instruccions precises perquè totes les portes interiors romanguen obertes a 
fi d'evitar tindre contacte amb superfícies. 

84  14.- Organitzativa 
5- Senyalització 

S'establiran i senyalitzaran els diferents fluxos de circulació de l'alumnat cap a les diferents 
aules, evitant la coincidència espacial i temporal dels diferents grups de convivència estable 
(GCE). 

85 

MESURES 
ESPECÍFIQUES AULA 

D'EDUCACIÓ 
INFANTIL 

 2.- Distanciament 
9.- Neteja i desinfecció 

Durant la migdiada, es recomana col·locar els matalassets distanciats, intercalant la direcció 
en la qual es col·loca l'alumnat (cap i peus en diferent direcció). Es procurarà que cada 
alumne o alumna utilitze el mateix matalasset, dispose, en el seu cas, de llençol i coixí propi 
i es procedisca a la neteja i desinfecció dels matalassets després del seu ús. 

86  9.- Neteja i desinfecció Després del canvi de bolquer es desinfectarà el canviador entre l'alumnat, o s'utilitzarà un 
canviador personal per a cadascú. 

87  10.- Higiene Personal Es garantirà que les aules estiguen en adequades condicions higièniques, de manera que s’hi 
puga menjar respectant la seguretat alimentària. 

88  10.- Higiene Personal S'haurà de garantir l'existència de paper d'un sol ús i de sabó en els lavabos de les aules. 
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89  12.- Ventilació Els lavabos de les aules hauran de tindre una ventilació freqüent. Quan siga possible i dispose 
de finestres, mantindre-les obertes o semiobertes; si disposa d'extractors mecànics, s'hauran 
de mantindre encesos durant l'horari escolar. 

90 MESURES 
ESPECÍFIQUES AULA 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
GRUP DE 

CONVIVÈNCIA 
ESTABLE (GCE) 

 10.- Higiene Personal Es garantirà que les aules estiguen en adequades condicions higièniques, de manera que s'hi 
puga menjar respectant la seguretat alimentària. 
 

91  10.- Higiene Personal S'haurà de garantir l'existència de paper d'un sol ús i de gel hidroalcohòlic a les aules de 
manera que no resulte directament accessible per a l’alumnat. 

92 

MESURES 
ESPECÍFIQUES AULA 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
QUE NO SÓN DE 

CONVIVÈNCIA 
ESTABLE 

 2.- Distanciament L'aforament de l'aula estarà calculat organitzant els espais, on se situarà l'alumnat en taules 
individuals, de manera que compte amb una separació d'almenys 1,5 metres entre 
ubicacions fixes. 

93  10.- Higiene Personal S'haurà de garantir l'existència de paper d'un sol ús i de gel hidroalcohòlic a les aules de 
manera que no resulte directament accessible per a l’alumnat. Es recomana disposar a l'aula 
de producte desinfectant amb activitat viricida autoritzat per a la neteja dels llocs de treball 
compartits, especialment mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació. Es tindran 
en un lloc no accessible a l'alumnat, tenint la precaució de no deixar-los sense supervisió. 
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ANEXO II GUIA D'ACTUACIÓ PER A la GESTIÓ DE LA VULNERABILITAT I EL RISC EN ÀMBITS NO SANITARIS O SOCIOSANITARIS 

 

Grups vulnerables Patologia controlada Patologia descompensada Comorbiditat ≥ 2 aspectes 

Exposició laboral   NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 NR1 NR2 NR3 NR4 

Malaltia cardiovascular/HTA 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Diabetis 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Malaltia pulmonar crònica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Malaltia hepàtica crònica 
severa 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Insuficiència renal crònica 1 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 

Immunodeficiència 1 3 3 3 1 4 4 4 1 4 4 4 

Càncer en tractament actiu 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 

Majors de 60 anys Sense patologia Patologia controlada Patologia descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Obesitat mòrbida (IMC>40) Sense patologia afegida Patologia afegida controlada Patologia afegida descompensada 

1 1 2 2 1 3 3 3 1 4 4 4 

Embaràs Sense complicacions ni comorbiditats Amb complicacions o comorbiditats  

1 3 3 3 1 4 4 4 

 

NR1 (Nivell de risc 1): Similar a risc comunitari, treball sense contacte amb persones simptomàtiques. 
NR2 (Nivell de risc 2): Treball amb possibilitat de contacte amb persones simptomàtiques, mantenint la distància de seguretat i sense actuació directa 
sobre elles. 
NR3 (Nivell de risc 3): Assistència o intervenció directa sobre persones simptomàtiques, amb EPI adequat i sense mantindre la distància de seguretat. 
NR4 (Nivell de risc 4): Professionals no sanitaris que han de realitzar maniobres generadores d'aerosols a persones COVID+, com per exemple RCP. 
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1 No precisa ni adaptació ni canvi de lloc, roman en la seua activitat laboral habitual. 

2 Continuar activitat laboral. Pot fer tasques amb exposició a persones simptomàtiques amb EPIs adequats. 

3 Pot continuar activitat laboral sense contacte amb persones simptomàtiques. Si impossibilitat, tramitar PREL o IT com a Treballador 
Especialment Sensible. 

4 Precisa Canvi de Lloc de treball i, de no ser possible, tramitar PREL o IT com a Treballador Especialment Sensible. 

IT: incapacitat temporal. PREL: prestació risc embaràs lactància.
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ANNEX III 

 

COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMIENT DELS REQUISITS PER ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU 

 

 
He llegit atentament la informació que conté aquest document i em compromet a seguir les pautes que s’hi descriuen 

 

    
Em compromet a prendre la temperatura del meu fill o filla abans d’anar al centre educatiu 

 
Em compromet a prendre’m la temperatura abans d’anar al centre educatiu 

 

 
 

Nom i cognoms de la persona responsable 

 
 
 
 

Data   __ /__ /____ 
 
 

Signatura 
 

 


