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1. INTRODUCCIÓ 

El Reial Decret 463/2020 de 14 de març es declara l’estat d’alarma 

a tot el territori nacional amb la finalitat d’afrontar la crisi sanitària 

ocasionada per la COVID-19, el qual ha estat prorrogat en diverses ocasions 

fins al 30 de juny de 2020. Ha estat per tant, necessària la articulació de la 

seguretat i la salut de totes les persones; per això s’han dictat resolucions i 

instruccions tant des de l’àmbit de la Conselleria de Sanitat com des de la 

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, y de forma 

específica per als centres educatius, des de l’àmbit de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport; amb l’objectiu fonamental de aconseguir que, 

tenint com a referència la protecció de la salut púbica, es puga recuperar 

gradualment la vida quotidiana i l’activitat econòmica, minimitzant el risc 

que representa la epidèmia per la salut de la població i evitant que les 

capacitats del Sistema Nacional de Salut es puguen desbordar, el Consell de 

Ministres va aprovar el 28 d’abril de 2020, el Pla per la Transició cap a una 

nova normalitat, establint els principals paràmetres i instruments per a la 

adopció del conjunt de la societat a la nova realitat amb les màximes 

garanties de seguretat. 

Així una vegada la ordre del Ministeri de Sanitat 399/2020 de 9 

de maig en la que es regulen les condicions per a la reapertura dels centres 

educatius a les zones que passen a la Fase 1, s’ha publicat la Resolució de 

11 de maig de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública de la Generalitat 

Valenciana per la que s’autoritza la apertura dels centres educatius per a la 

seua desinfecció, acondicionament i coordinació, i va habilitar el secretari 

autonòmic d’Educació i formació professional per a que dictara les 

instruccions pertinents sobre tasques i funcions concretes que es deuen 
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realitzar pel personal que ha de acudir als centres al llarg de la Fase 1 del 

pla per a la transició cap a la nova realitat. En aplicació de tot allò s’ha 

publicat la resolució del 13 de maig de 2020, de la Secretaria autonòmica 

d’Educació i Formació Professional, per la que es dicten instruccions per la 

prestació de serveis administratius i de coordinació als centres educatius, 

que al seu apartar sèptim indica que la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Esport elaborarà amb la participació dels representants del professorat , 

dels comitès de seguretat i salut, y l’assessorament del Servei de prevenció 

de Riscos Laborals del personal propi (INVASSAT) els plans de contingència 

necessaris per a les següents fases definides per la Direcció Territorial 

d’Educació dins del pla per a la transició cap a la nova realitat. 

A més a més, la Resolució de maig de la Secretaria Autonómica 

d’educació i formació Professional, per la que es dicten instruccions per a la 

Fase 2 del pla per a la transició cap a una nova realitat, estableix les 

actuacions que s’han de desenvolupar als centres educatius al llarg de la 

Fase 2 del pla per a la transició cap a una nova realitat. 

Per altra banda, amb data de 22 d’abril de 2020 es va publicar la 

instrucció de la Secretaria General de Funció Pública del Ministeri de 

Política Territorial i Funció Pública, sobre mesures i línies d’actuació en 

matèria de prevenció de riscos laborals front a la Covid-19 de cara a la 

reincorporació presencial del personal, i en l’àmbit de la Comunitat 

Valenciana, s’ha publicat la Resolució de 8 de maig de 2020 de la Conselleria 

de Justícia, Interior i Administració Pública per la que s’estableix el 

procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de la 

activitat administrativa en la prestació de serveis públics en l’àmbit de la 

Administració de la Generalitat, com conseqüència de la Covid-19. 
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Per a la elaboració d’aquest Pla de Contingència s’han tingut en 

compte la Guia tècnica per a la elaboració del Pla de Contingència i 

continuïtat del Treball per a la Covid-19, elaborada pel Servei de Prevenció 

de riscos Laborals i aprovada per la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut 

al treball de l’àmbit de Justícia, Administració Pública i Docent en la reunió 

de 4 de maig de 2020, i tot allò previst en la Resolució de 8 de maig abans 

citada. 

 

 

 

 

2. OBJECTE 

L’Objecte del present Pla de Contingència i continuïtat al Treball 

del Centre d’Educació Infantil L’Escoleta el Carme al llarg de les fases de 

desescalada, és fer compatible la prestació de servei públic en les seues 

formes de treball presencial del personal docent i no docent. Serà 

l’instrument de gestió del treball que utilitzarà la persona responsable 

màxima de cada lloc de treball per a planificar i adoptar les mesures 

necessàries per a eliminar o minimitzar en tot el possible, la potencial 

exposició al SARS -Cov-2. 

Paral·lelament, el Pla de Contingència és una ferramenta per a 

assegurar que el correcte funcionament de la activitat preventiva a 

L’Escoleta del Carme. Pretén ser un document pràctic que replegue totes 

les especificitats del centre. 
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És a més a més, una proposta general i variable segons les 

instruccions sanitàries i ha d’anar actualitzant-se amb les noves mesures de 

cada moment de la crisi. 

Per a la redacció d’aquest pla s’han tingut en consideració les 

recomanacions de la Guia Tècnica elaborada per la IVASSAT i la Direcció 

Territorial d’Educació que va ser aprovada per la Comissió Sectorial de 

Seguretat i Salut al Treball de 4 de maig de 2020; i el document d’aquest 

mateix organisme d’instruccions generals que s’hauran de tindre en 

consideració per a la elaboració del Pla de Contingència als Centres Docents 

de 15 de maig de 2020 així com les determinacions contingudes a la 

resolució de 8 de maig de 2020 de la Conselleria de Justícia, Interior i 

Administració Pública per la qual s’estableix el procediment i les mesures 

organitzatives per a la recuperació gradual de la activitat administrativa 

presencial en la prestació de serveis públics, com a conseqüència de la 

Covid-19 i les indicacions del Ministeri de Sanitat i del Ministeri d’Educació 

i Formació Professional incloses al document de Mesures de Prevenció e 

Higiene front a la Coved-19 per a la reapertura parcial dels centres 

educatius al curs 2019/2020 
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3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest document serà d’aplicació a tot el personal docent com 

no docent de L’Escoleta del Carme així com a la Comunitat educativa en 

general 

 

 

 

 

4. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

Al Pla de Contingència i continuïtat de L’Escoleta del Carme es 

contemplen totes les mesures tècniques, humanes i organitzatives 

necessàries d’actuació en cada moment o situació vers el Covid-19. 

Estableix clarament les instruccions i responsabilitats precises, 

per lo que estan definits recursos materials, recursos personals i 

responsabilitats, protocols, normatives i instruccions que han de seguir-se. 

Les instruccions generals i línies d’actuació que s’han 

desenvolupat a fons per a la reordenació de l’activitat són: 

a) Identificació de recursos humans disponibles en L’Escoleta del 

Carme 
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b) Detecció dels serveis essencials al centre de treball i 

identificació dels llocs de treball prioritaris que garantisquen la continuïtat 

de la activitat 

c) Identificació dels recursos materials i de les condicions de 

seguretat necessàries al centre. 

d) Coordinació d’activitats empresarials. Identificació de les 

interaccions amb el personal extern al centre i personal treballador del 

centre. 

e) S’establiran reunions obligatòries amb les empreses 

concurrents en les que es garantisca la informació sobre: distàncies de 

seguretat que s’hauran de respectar al llarg de tots els treballs per a 

preservar la salut de tot el personal treballador, els accessos alternatius per 

a evitar aglomeracions amb el personal treballador del centre educatiu, si 

el treball no es realitza fora de l’horari de treball del personal del centre, i 

totes les pautes que el centre educatiu considere important comunicar a la 

empresa concurrent per a treballa de forma segura i evitar així el risc de 

contagi a les instal·lacions del centre. 

f) Verificació dels canals de compra, suministre, ús, informació i 

manteniment dels equips de protecció i altres recursos materials necessaris 

per als centres educatius. 

g) Preveure les formes de comunicació del contingut del Pla de 

Contingència a les persones amb responsabilitats en la seua execució i a les 

famílies de l’alumnat. Així mateix, es remetrà una còpia del pla a la Direcció 

General de Centres corresponent i es publicarà a la web del centre per a 

donar coneixement a tota la comunitat educativa. 

mailto:lescoletadelcarme@gmail.com


 
 

L’Escoleta del Carme 
Plaza Dramaturgo Fausto Hernández Casajuana S/N 

46003 Valencia 
lescoletadelcarme@gmail.com   96 110 55 20   https://escoletadelcarme.org/ 

h) Designació del personal concret amb responsabilitat i decisió 

per a que puguen vigilar el compliment de les mesures fixades al pla de 

contingència del centre de treball 

El pla de Contingència i Continuació haurà de ser revisat 

periòdicament, sent necessari controlar les versions del pla, de forma que 

no siga possible cometre errades d’interpretació o confusió amb 

documents anteriors. 

Aquesta revisió analitzarà les mesures adoptades i en cas 

necessari, les que han resultat ineficaces per a identificat i proposar de 

noves, iniciant així un procés de millora contínua. 

 

 

 

 

5. CENTRE DE TREBALL 

Centre d’Educació Infantil L’Escoleta del Carme 

COD: 46033841 

Adreça: Plaça Dramaturgo Fausto Hernández Casajuana, 1 46003 

de Vaència 

Teléfons de contacte: 651 11 52 85   96 110 5520 

Correu electrònic: lescoletadelcarme@gmail.com 
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6. RESPONSABLE DE REDACCIÓ I 

CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓ 

Directora: Mª Pilar Montesinos Escudero 

 

 

 

 

7. IDENTIFICACIÓ DE LES PERSONES 

RESPONSABLES DEL SEGUIMENT I CONTROL DE LA 

IMPLEMENTACIÓ DEL PLA DE CONTINGÈNCIA I 

CONTINUITAT: 

 

Responsable de la gestió in contacte amb el Servei de Prevenció 

de Riscos Laborals: Directora de L’Escoleta del Carme 

Responsable de compres, suministres i gestió de Equips de 

Prevenció Individuals: Directora de L’Escoleta del Carme 

Responsable de la identificació de Recursos Humans disponibles i 

activitats/ treballs essencials: Directora de L’Escoleta del Carme 

Responsable de planificació de les mesures de seguretat davant 

del COVID-19: Directora de L’Escoleta del Carme. 

Atenció als alumnes i famílies amb cita prèvia 
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Reunions amb l’equip 

Adequació del centre i aules 

Planificació de L’Escoleta d’Estiu 

 

 

 

 

8. IDENTIFICACIÓ DELS ESCENARIS I 

ESTABLIMENT DE MESURES DE CONTINGÈNCIA 

Les mesures preventives i protectores que s’han adoptat al 

Centre d’Educació Infantil L’Escoleta del Carme per a protegir al personal 

laboral, segueixen totes les instruccions i recomanacions previstes per la 

autoritat sanitària en tot moment, i son addicionals i complementaries a la 

resta de mesures que normalment ja es venen desenvolupant en 

compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. 

Per a la reincorporació del personal docent i no docent s’han 

identificat els següents possibles escenaris d’exposició, en que s’han 

planificat les mesures necessàries per a eliminar o minimitzar tot el que siga 

possible la potencial exposició a la COVIE-19, tal i com han establert les 

autoritats sanitàries.  

A l’Escoleta del Carme considerem actualment els següents 

escenaris: 
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 Risc Mínim Risc Mitjà Risc Màxim 

Personal docent  Activitats de pati Moments d’ajuda en la 

higiene de l’alumnat 

Personal cuina Cuinant a la cuina Servint el dinar  

Personal neteja Neteja d’espais Retirar papereres  

 

 

 

9. MESURES GENERALS 

a. INCORPORACIÓ PRESENCIAL DEL PERSONAL: 

La incorporació del personal a la activitat presencial s’establirà 

tenint en compte les instruccions que per a caca fase i tipus de centre dicte 

la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Per al personal no docent, segons 

la resolució del 8 de maig de 2020 de la Conselleria de Justícia, Interior i 

Administració Publica, la reincorporació presencial es realitzarà tenint en 

compte la necessitat i la essencialitat del servei que desenvolupen al centre 

de treball sempre mantenint la distància i les mesures de seguretat. 

No podran incorporar-se al lloc de treball les persones que es 

troben en alguna d’aquestes circumstàncies  

• Situació de incapacitat temporal per la COVID-19 

• Tindre o haver tingut simptomatologia recent relacionada amb 

la COVID-19. Es eixos casos haurien de contactar amb els serveis d’atenció 

primària segons s’han establert als protocols de les autoritats sanitàries.  

• Haver estat en contacte estret amb persones afectades per la 

dolència. S’entén per contacte estret el fet de que la persona empleada haja 

estat proporcionant cures i atenent a una persona malalta per la COVID-19. 
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En aquestos casos s’haurà de contactar amb els serveis d’atenció primaria i 

realitzar una quarantena domiciliaria de 15 dies. 

• Personal laboral de grups vulnerables, segons les definicions 

del Ministeri de Sanitat, que no s’incorporaran al seu lloc de treball fins a la 

fase de Nova Realitat aprovada pel Consell de Ministres el passat 28 d’abril 

de 2020. En qualsevol cas, en aquestos casos seguirem les recomanacions i 

el seguiment que la mútua faça de aquests possibles casos. 

 

b. INCORPORACIÓ DE L’ALUMNAT 

S’indicarà a les famílies que no poden vindre al centre l’alumnat 

amb símptomes compatibles amb la COVID-19. Per a fer-ho possible, les 

famílies hauran de prendre la temperatura tots els dies en casa abans d’eixir 

cap al centre educatiu. Si l’alumne té febre o símptomes compatibles amb 

la COVID-19 no haurà de vindre al centre educatiu i haurà de telefonar al 

centre de salut corresponent o al telèfon habilitat per a la COVID-19 

En el cas d’alumnes que per la seua condició de salut siguen més 

vulnerables a la COVID-19 (com per exemple diabetis, malalties 

respiratòries, immunodepressius,...) podran acudir al centre sempre que les 

seues condicions clíniques estiguen controlades i ho permetisquen, amb 

mesures estrictes de protecció. 

 

c. INSTRUCCIONS I CANALS DE COORDINACIÓ 

Qualsevol persona (docent, no docents, alumne o familiar directe 

que vinga a L’Escoleta) que presente simptomatologia (febre, tos, dificultat 

per a respirar,...) compatible alb la COVID i qui ha estat amb ells sense 
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mantindré la distància de seguretat al llarg de al menys 15 minuts, ho 

hauran de comunicar immediatament a qualsevol persona del centre per a 

que ho transmitisquen ràpidament a la directora de L’Escoleta del Carme i 

començar a posar en marxa el protocol: 

Si és alumne o personal laboral del centre, s’aillarà al despatx de 

direcció amb la finestra oberta. En cas de que siga alumne s’avisarà a la 

família. 

Quan un alumne comence a tindre símptomes o aquests siguen 

detectats en la jornada escolar, se li posarà una mascareta quirúrgica per al 

xiquet/a i un’altra per a la persona que es quedarà atenent-la mentre 

arriben els pares o tutors. 

S’haura de tindre en compte que la finestra estiga oberta i 

preparar una borsa de plàstic per a desfer-nos de tot el material desechable 

que anem a utilitzar en la seua atenció (mascaretes, guants, mocadors,...) 

que caldrà tancar i retirar a la borsa del contenidor Gris. 

S’avisarà a la família de que haurà de contactar amb el servei de 

salut al telèfon 900 300 555 

En cas de que l’alumne afectat comence a tindre símptomes 

greus, caldrà avisar al 112 explicar la situació i seguir instruccions. 

Es proporcionarà informació a l’alumnat, famílies i personal 

laboral sobre les mesures que contemplades en el pla. 

Aquesta informació serà de fàcil comprensió i transmissió 

Cal establir un canal d’informació previ a la arribada al centre 

sobre mesures a prendre:  

A la arribada i a la eixida del centre (medis de protecció, presa de 

temperatura, desinfecció de mans,...) 
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Mesures d’higiene personal: rentat de mans amb periodicitat, 

ventilació, no compartir material i distància de seguretat. 

En els desplaçaments pel centre: establir circuits de circulació, 

temps i torns de circulació, senyals indicatives clares i distancia de 

seguretat. 

 

d. INSTRUCCIONS GENERALS QUE ES DEURAN 

GARANTIR PER A LA PREVENCIÓ DE LA COVID-19 

1. En el desplaçament per les instal·lacions del centre s’han 

establert: 

a. Torns d’entrada i de eixida a través del pati tant de l’alumnat 

com del personal laboral per a evitar aglomeracions seguint els itineraris 

previstos a l’Anexe 1 Es situaran marques cada 2 metres de distància a la 

entrada del centre per a garantir la distància de seguretat. 

b. Totes les gestions, en la mesura de lo possible, es faran de 

manera telemàtica, incloent reunions amb famílies. 

c. En cas de que no siga possible, s’establiran unes cites prèvies 

indicant el dia la hora, i es facilitaran unes indicacions bàsiques d’higiene, 

desinfecció de mans, ús de mascareta i manteniment de la distància de 

seguretat. 

d. No està permesa la entrada de persones alienes al centre. 

Sempre hauran d’esperar en la porta a ser ateses. 

e. S’hauran de respectar al màxim els itineraris establerts per a 

evitar creuament de persones i contaminació d’espais. 

2. Instruccions generals sobre mesures de protecció e higiene 

individual al centre educatiu: 
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a. El personal aliè al centre, el personal laboral i qualsevol que 

tinga que accedir al centre ho farà amb mascareta obligatòria 

b. L’ús de guants serà obligatori per a la neteja, manipulació 

d’aliments i en la higiene de l’alumnat: canvi de bolquers 

c. Totes les dependències del centre comptaran amb aigua i sabó 

o solució hidroalcohòlica, paper desechable i papereres de pedal 

d. En tot moment s’ha d’evitar tocar-se el nas, els ulls, la boca i la 

cara amb les mans. 

e. Al tossir o esternudar s’ha de fer cap al colze amb el braç 

flexionat 

f. S’ha habilitat la porta del pati per a facilitar l’accés al centre 

evitant aglomeracions 

g. S’ha habilitat la porta del pati a l’aula de majors per a facilitar 

un circuit propi per als alumnes de l’aula de majors independent del circuit 

de l’aula de menuts. 

h. El servei de menjador s’oferirà al pati per tal de garantir una 

major distància de seguretat i benestar. 

i. S’ha instal·lat un dispensador de solució hidroalcohòlica a la 

entrada del centre 

j. No es pot entrar amb carros al centre 

k. Les prestatgeries hauran d’estar lliures d’elements solts per a 

facilitar la neteja diària 

l. Les taules i parets hauran d’estar lliures de papers  

m. El material de joc o activitat haurà de desinfectar-se 

diàriament al rentaplats 
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n. No està permés l’us de materials com plastilina, tallers de 

cuina,... 

o. Caldrà vigilar la disposició de papereres i solució 

hidroalcohòlica, i la seua disponibilitat 

p. Tots els elements de neteja es botaran al fem 

q. Caldrà que portes i finestres estiguen obertes per a garantir la 

ventilació del centre el màxim posible 

r. No s’oferirà la possibilitat de migdiada fins que les autoritats 

sanitàries donen instruccions que siguen compatibles amb aquest moment 

de la jornada. 
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 ANEXE I: DESCRIPCIÓ DE LES MESURES A IMPLEMENTAR AL 

CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL L’ESCOLETA DEL CARME 

Mesures amb alumnes i famílies: 

1. La arribada al centre es farà a través de la porta del pati en el 

torn indicat i esperant als senyals indicats a la plaça per a 

evitar aglomeracions. 

2. Material que cal portar:  

a. Tovalla amb el nom 

b. Sandalies d’aigua 

c. Botelleta d’aigua o gotet per a beure amb el nom 

d. Roba de recanvi en una borseta amb el nom 

e. No es pot deixar el carro en el centre per motius d’espai 

de seguretat 

3. L’eixida es farà per la porta del pati de 1 en 1 per a evitar 

aglomeracions.  

4. Per a entrar i eixir del centre caldrà portar mascareta. 

5. No es pot anar a passejar amb la mateixa robeta que s’utilitze 

per a vindre a L’Escoleta del Carme. 

6. Preguem responsabilitat en les interaccions fora del centre 

per tal de minimitzar riscos de contagi. 

7. En cas de contagi de l’alumne o algun membre de la família 

caldrà comunicar-ho el més prompte possible. 
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Mesures al centre i al personal: 

1. No es pot accedir al centre amb el calcer del carrer 

2. S’ha de vigilar de canviar-se de roba a la entrada i a la eixida 

del centre. 

3. Cal portar-se la roba de treball a casa en una borsa per a 

rentar-la diariament. 

4. Cal seguir els circuits de desplaçament pel centre per a evitar 

interaccions innecessàries. 

5. Cal rentar-se les mans o desinfectar-se-les en cada moment 

d’alimentació a l’alumnat i en els moments d’ajuda a la higiene 

de l’alumnat: canvi de bolquer, retirada de mocs, 

acompanyament al bany,... i regularment en la resta de la 

jornada. 

6. Cal portar la mascareta en el moment de donar de menjar. 

7. El despatx serà la zona d’aillament (queda restringit l’ús per a 

altres activitats) 

8. Cada dia al finalitzar la jornada, es netejarà i desinfectarà el 

centre i queda prohibit l’accés al centre després d’aquest 

procés. 

9. El contingut de totes les papereres anirà abocat als 

contenidors de color gris 

10. Quan abracem als alumnes, perque de vegades és necessari, 

ho farem ficant la cara al muscle de l’altra persona. Mai cara a 

cara. 
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ANEXE II: RECOREGUTS D’ENTRADA I D’EIXIDA AL CENTRE 

D’EDUCACIÓ INFANTIL L’ESCOLETA DEL CARME 
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