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1. Fases del desconfinament.

2. Protocol general.

3. Coordinació i seguiment.

Continguts de la presentació



Fases 
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FASE 0

Preparació

• Preparació per a 
la desescalada.

FASE 1

Inicial

•Inici activitat 
allotjament 
empresarial.

•Preparació inici 
TCM1

FASE 2

Intermèdia

• Obertura 
laboratoris i 
SERMAT.

•Obertura zones 
comunes 
allotjament 
empresarial.

FASE 3

Avançada

• Retorn al treball 
presencial. 

• Inici serveis 
presencials. 

• Inici activitat 
acadèmica 
puntual.

NOVA 
NORMALITAT

• Obertura del 
centre de 
congressos. 

NOVA 
NORMALITAT

• Matrícula del 
curs 2020- 2021.

•Inici de l’activitat 
acadèmica del 
curs 2020-2021.

• Redacció de diferents 
protocols i guies d’ús. 
Avaluació de riscos 
laborals.

• Establiment i 
organització dels 
equips de 
coordinació i 
seguiment.

• Establiment del mapa 
d'esdeveniments 
presencials fins a 
l’agost.

• Implementació del 
control d’accessos al 
parc empresarial.

• Implementació del 
protocol de 
coordinació 
empresarial.

• Consergeria presencial 
al parc empresarial 
completa.

• Preparació treball 
presencial a 
la Fundació 
(laboratoris, SERMAT, 
CRAI)

Mínim 2 setmanes Mínim 2 setmanes

4/05/2020 25/05/2020 08/06/2020 22/06/2020

Mínim 2 setmanes

6/07/2020

• Obertura de les sales de 
reunions i espais de 
menjador al parc 
empresarial (30% 
capacitat). 

• Reobertura dels 
laboratoris universitaris i 
SERMAT.

• Consergeria en horari 
reduït al TCM1.

• Obertura de les sales 
de reunions i espais 
de menjador al parc 
empresarial (50% 
capacitat).

• Retorn voluntari al 
treball presencial.

• Atenció presencial a 
estudiants.

• ACOES.
• Tribunals de TFG.
• Biblioteca: Servei de 

préstec presencial

• Accés al TCM 1 al 
públic en general.

• Matrícula del curs 
2020-2021.

• Inici de les classes 
presencials curs 
2020-2021.

VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT

Setembre 2020

• Tribunal de 
selectivitat. 

• Obertura del 
centre de 
congressos. 



Fases 0 i 1
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Acció Àmbit Fase Data Observacions

Actualització avaluació de riscos Fundació. General Fundació Fase 0 15/5/2020
Es compta amb l'avaluació actualitzada. Compartit amb 
Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

Constitució comissió de seguiment amb les 
empreses del Parc.

Parc empresarial Fase 0 5/5/2020
Constituïda per 13 empreses més representatives del 
Parc. El seu rol és consultiu i de seguiment.

Aprovació del protocol d'accés al parc 
empresarial i agregació com a annex al 
reglament del Parc.

Parc empresarial Fase 0

S'annexarà al reglament. Caldrà signar una declaració 
responsable amb les empreses allotjades, on es 
responsabilitzin del compliment i declarin que tenen plans 
de seguretat propis.

Comunicació del protocol accés a les 
empreses allotjades.

Parc empresarial Fase 0
Comunicació del protocol d'accés al parc i espais comuns. 
Cal treballar el suport, si es farà un vídeo, si es treballarà 
una infografia, etc.

Inici sistema preventiu d'accessos al recinte i 
edificis TCM2 , TCM3, TCM 1.

General Parc Fase 1 25/5/2020
Redefinició de tasques de consergeria, seguretat i 
protocols corresponents amb els proveïdors (SIRSA, 
Securitas). Incorporació senyalètica interna.

Retorn servei presencial del servei de 
consergeria per a empreses.

Parc empresarial Fase 1 25/5/2020
Reinici del servei presencial de SIRSA en horari ordinari. 
Plans de prevenció de coordinació d'activitat empresarial.



Fase 2
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Acció Àmbit Fase Data Observacions

Retorn servei presencial de recepció 
TCM 1 i TCM6.

Acadèmia Fase 2 8/6/2020 Amb horari restringit, de 8:00 a 15:00h.

Obertura menjador torres (30% capacitat). Parc empresarial Fase 2 8/6/2020

Es reordenaran els espais per tal de mantenir la 
distància de seguretat de 2 metres.
Hi haurà dos torns de 12:30 a 14 i de 14:30 a 16 hores. 
Amb neteja de superfícies entre les 14 i les 14:30

Retorn de l’activitat presencial parcial.
Acadèmia 
i Serveis corporatius

Fase 2 8/6/2020

La recomanació continua sent el teletreball, tot i que és 
podrà iniciar l'activitat presencial en el lloc de treball, 
sempre que es respectin els protocols d'accés i 
simultaneïtat.
L'ús de les sales de reunió estarà limitat en aforament i 
torns per garantir-ne la neteja.

Retorn de l’atenció presencial dels 
serveis universitaris.

Acadèmia Fase 2 8/6/2020

De forma excepcional, es podran fer reunions 
presencials amb estudiants de TFG, caldrà cita prèvia i 
les secretaries de centre coordinaran l'ús de les sales de 
reunions.



Fase 2
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Acció Àmbit Fase Data Observacions

S'inicien els serveis i l’ús d'equipaments per 
part dels estudiants.

Acadèmia Fase 2 8/6/2020

Accés als servei de préstec de SERMAT i a l'ús de 
laboratoris per part dels estudiants, sempre amb cita 
prèvia i amb protocol d'accés i seguretat.

Activitats d'avaluació al Centre de simulació 
d'infermeria.

Acadèmia Fase 2 11 i 14 juny
Activitat d'avaluació d'assignatures concretes. Es 
faran atenent a un protocol especial per les proves 
d'avaluació.



Fase 3
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Acció Àmbit Fase Data Observacions

Obertura sales de reunions (50% 

capacitat)

Parc 

empresarial
Fase 3 22/6/2020

Es reordenaran els espais segons el pla i es marcaran 

franges horàries per a l'ús i neteja.

Obertura menjador torres (50% 

capacitat)

Parc 

empresarial
Fase 3 22/6/2020

Es reordenaran els espais. Cal veure com es verifica el 

compliment.

Obertura espai biblioteca Acadèmia Fase 3 22/6/2020
Obertura dels espais, exclusivament per a servei de préstec 

i retorn de documentació.

Presentació de TFGs de ESCSET Acadèmia Fase 3 6,7 i 8 juliol
Una sala matí i tarda, els tres dies, amb un total 30 

tribunals de TFG. Segons protocol específic.

Retorn activitat presencial general
General 

Parc
Fase 3

Personal de la Fundació en general. Segons el protocol de 

reincorporació presencial per a l'activitat laboral (ús EPIs i 

altres mesures).

Proves ACOE d’infermeria Acadèmia Fase 3
25/6, 26/6, 

1/7, 2/7 i 3/7

Realització de les proves d'ACOE al CSI, segon protocol 

específic.

Obertura sales formació
Parc 

empresarial
Fase 3

Obertura centre de congressos (fins a 

80 persones)

Parc 

empresarial

Nova 

normalitat

Cal mantenir les mesures de distanciament de seguretat, 

protocol específic segons normativa.

Selectivitat Acadèmia
Nova 

normalitat

7,8,9 i 10 de 

juliol
Pendents protocol de la Generalitat



Protocol General TecnoCampus (1)

 Objectiu: establir les mesures necessàries per garantir la salut de les persones treballadores en la 

tornada esglaonada cap a la nova normalitat.

 Serveis: des de l'inici de la Fase 2, el 8 de juny de 2020, s'iniciaran els serveis que s'han detallat 

anteriorment. Pels serveis en els quals no sigui obligatòria la presència es mantindrà la recomanació de 

fer teletreball fins al 31 d'agost. Per les persones d'aquests serveis, es podrà assistir voluntàriament a 

treballar presencialment al TecnoCampus, sempre complint amb les mesures establertes en el protocol.

 Procediment d'assistència voluntària al centre de treball: per poder assistir al centre de treball, s'haurà 

d'haver realitzat el curs de formació en prevenció de coronavirus.
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Protocol General TecnoCampus (2)

 Procediment d'assistència al centre de treball:

Amb la finalitat de mantenir la distància de seguretat entre treballadors/es, no podran coincidir físicament persones amb 

taules contigües. A aquest efecte, s'han establert en els plànols del TecnoCampus (veure documents adjunts) codis de 

colors (vermell, blau o verd). En cap cas podran coincidir treballant presencialment els llocs de treball assenyalats en 

vermell amb els assenyalats en blau. La coordinació de l'assistència dependrà del responsable de cada servei.

S'haurà de mantenir en tot moment la distància de seguretat de 2 metres i, si no és possible, portar obligatòriament 

la mascareta.

A cada entrada i sortida de les instal·lacions s'haurà de procedir a la higiene de mans, ja sigui amb aigua i sabó o amb 

solucions hidroalcohòliques.
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Protocol General TecnoCampus (3)

 Procediment d'assistència al centre de treball: es limitaran els següents espais comuns:

Menjador: en fase 2, entre el 8 i el 21 de juny, no estaran operatius

Sales de reunions: S'evitarà en la mesura del possible la realització de reunions presencials. En cas necessari, 

s'hauran de sol·licitar a secretaries de centre per l'àmbit acadèmic, o secretaria general per PAS.

Lavabos: Només estarà permès l'ús simultani d'una persona.

Ascensor: Prioritàriament es recomana utilitzar les escales i en cas necessari fer-ho de forma individual.
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Protocols de serveis

 Cada servei que comenci l'activitat presencial (laboratoris, SERMAT, biblioteca, recepció, etc.), rebrà el 

seu propi protocol de funcionament durant les fases 2 i 3.

 Actualització de les mesures

• En funció de la incorporació de serveis o necessitats que vagin sorgint s’aniran incorporant protocols 

específics o modificant els existents.

• El protocols s’aniran actualitzant en funció de l’evolució de la situació i les directrius de les autoritats en 

cada moment. 
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