
2020 - 21

Pla de 
contingència 
per al personal 
i ús dels espais 
universitaris pel 
curs 2020-21



2

1. Justificació

D’acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de 
l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al 
territori de Catalunya, no és previsible que, com a mínim durant el primer trimestre 
del curs 2020-21, es pugui mantenir la planificació metodològica que implica la 
docència presencial, ja que el retorn implicarà mesures de distanciament social 
perllongades que impediran una docència presencial completa.

Aquest pla de contingència de TecnoCampus conté les mesures de protecció, 
seguretat i prevenció d’acord amb les que es preveuen en el Pla sectorial 
d’Universitats del PROCICAT (Document aprovat pel Comitè Tècnic del Pla 
PROCICAT en data 29 de juny de 2020:

Consulta el document aquí.

Aquest Pla sectorial preveu mesures a nivell general (distància física, ús de mascareta, 
priorització de videoconferències per evitar desplaçaments); de material i equips de 
protecció; per als edificis, espais, instal·lacions i equipaments; protocols de neteja i 
desinfecció; de caràcter sanitari i de prevenció; específiques en aules i laboratoris; en 
espais d’ús compartit (sales d’estudi, biblioteques, sales d’actes, menjadors i similars); 
als serveis higiènics; i en altres serveis (bars, restaurants, instal·lacions esportives, 
aparcaments, etcètera).

Les mesures i distancies expressades en aquest document, estan basades en les 
normatives i recomanacions actuals i per tant són susceptibles a ser modificades, 
atenent a les indicacions de les autoritats sanitàries. 
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2. Mesures generals als edificis, espais,  
instal·lacions i equipaments

2.1 Capacitats 
La distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general. 
L’aforament ve donat per l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5m2 per persona. 
La distància no pot ser inferior a 1 metre entre persones sense contacte habitual 
a espais tancats, excepte en les pràctiques que així ho requereixin. De l’aplicació 
d’aquesta normativa, l’aforament de les aules de les instal·lacions de Tecnocampus, 
serà la indicada en l’annex I.

En relació als laboratoris de docència o recerca, les escoles hauran de determinar les 
capacitats i els protocols en funció de l’activitat i equips  utilitzats, sempre mantenint 
i justificat l’aplicació de les directius del document sectorial del PROCICAT.

Les capacitats de biblioteques i sales d’estudis serà igualment definides per les 
distancies de seguretat personals i s’adaptarà el nombre de mobiliari per tal d’evitar 
que s’incompleixi l’aforament màxim. En aquest espais serà obligatori la neteja o 
desinfecció de mans abans d’entrar.

2.2 Ús dels espais
• S’informarà en tot moment de la necessitat de mantenir la distància de 1,5m en 

passadissos i sales, de l’obligatorietat de portar mascareta en tot moment i del 
rentat de mans i, si no és possible, de l’ús de la solució hidroalcohòlica.

• S’habilitaran portes d’accés i portes de sortida en aquells edificis on sigui  
possible i convenient. 

• Per tal d’evitar aglomeracions i facilitar el moviment de les persones, es 
senyalitzaran els recorreguts i el sentit de circulació, allà on sigui possible i 
convenient. 

• Es procurarà que les portes dels espais romanguin obertes –també a les aules-  
sempre que la normativa de protecció contra incendis o les condicions climàtiques 
ho permetin. 

• Es recomanarà l’ús de les escales i la no utilització dels ascensors, d’excepció en els 
casos de necessitat o mobilitat reduïda. 

• Es promourà la ventilació natural dels espais i es garantirà el bon funcionament 
dels sistemes de climatització per tal d’augmentar la renovació de l’aire 
maximitzant l’aportació d’aire exterior. 

• S’evitarà sempre que sigui possible compartir materials i es procurarà que els 
equips (ordinador, telèfon, etc.) i el material auxiliar de treball (grapadores, 
bolígrafs, etc.) siguin d’ús individual.

• Es prohibirà beure directament de les fonts d’aigua. 
• Es col·locaran contenidors específics en els espais comuns dels edificis per a la 

recollida de residus derivats de les mesures de protecció individual (mascaretes, 
guants, paper d’un sol ús). 

• Als lavabos només es permetrà un usuari de forma simultània, això serà senyalitzat 
a les portes.
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2.3 Celebració de reunions
S’hauran d’evitar en la mesura que sigui possible les reunions presencials, 
potenciant les videoconferències. En aquest sentit, es dotarà a tot el personal de 
les infraestructures necessàries por poder desenvolupar reunions amb llicències de 
programari,  webcams i auriculars quan les videoconferències s’hagin de fer en espais 
compartits.

En cas de realitzar una reunió de forma presencial s’haurà de mantenir les distancies 
de 1,5m de seguretat i netejar-se o desinfectar-se les mans abans de la reunió. 

Al finalitzar la reunió, caldrà senyalitzar la sala com a utilitzada mitjançant un 
indicador disponible a la porta, i no es podrà tornar a fer servir fins que sigui 
netejada.

Caldrà comunicar al servei de neteja mitjançant les secretaries de centre de l’ús de la 
sala per poder procedir a la seva desinfecció.

2.4 Procediments i mesures d’higiene
• De forma general es procedirà amb una neteja/desinfecció després de cada torn, 

consistent en una neteja de superfícies al migdia i una neteja general a la nit.
• En cada acció es farà una renovació natural de l’aire, sempre que sigui possible.
• Els lavabos tindran una neteja de 3 cops al dia, amb dues accions de desinfecció de 

superfícies i una de neteja general a la nit
• Els espais comuns com passadissos, escales, portes, seran repassats durant el dia 

vàries vegades, sobretot en les superfícies de contacte de mans.
• L’empresa de neteja disposarà de protocols de desinfecció i neteja per tots els 

espais i de protocols d’actuació i desinfecció especials en cas de detecció d’algun 
cas positiu.

• Es disposarà de sabó a tots el lavabos i de paper individual per assecar-se les mans, 
deixant  inhabilitat els assecadors, i també d’hidrogel desinfectant en els espais 
singulars on sigui necessària la desinfecció més continuada.

• Tots el punts d’atenció al públic estaran dotats de mampares de protecció, per 
millorar la higiene i seguretat dels usuaris i personal de Tecnocampus.

• A totes les aules el professorat disposarà de material de neteja i desinfecció per 
fer-ne ús en cas necessari.

• Es disposarà de contenidors amb tapa pels residus especials que es generin.
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3. Mesures de prevenció i protecció  
en l’activitat docent

3.1 Prevenció en aules, laboratoris i espais compartits
Les activitats docents es planificaran tenint en compte un grau d’ocupació màxima 
de l’aula en base als 2,5m2 i garantint una distància mínima d’1,5 metres. L’ús 
de mascareta vindrà determinat per les indicacions de les autoritats sanitàries, 
actualment caldrà portar-la en tot moment, s’haurà de portar un registre dels 
assistents potencials i s’hauran de preveure mesures de circulació dels assistents. 
La distància no pot ser inferior a 1 metre entre persones sense contacte habitual, 
excepte en els casos que les pràctiques així ho requereixin.

En la planificació de la docència es tindrà en compte la ubicació d’un sol grup 
d’estudiants per aula i torn (matí/tarda) evitant els desplaçament des estudiants 
entre les aules i facilitant el procés de desinfecció entre grups.

Els horaris de cada centre contemplaran entrades i sortides esglaonades a les classes 
per tal que no coincideixin als passadissos un nombre elevat d’estudiants. De la 
mateixa manera, les franges de descans de matí i tarda també seran esglaonades.

En les franges entre classe i classe els estudiants no poden romandre als passadissos. 
Si el professora o professora d’una assignatura determina un descans en la seva franja 
horària, els estudiants han de romandre a l’aula.

La desinfecció de superfícies de les aules es farà dues vegades al dia, de forma general 
al migdia i a la nit. Per tant caldrà establir un període mínim d’una hora entre cada 
grup per poder procedir a la neteja i ventilació dels espais.

En el cas de les aules d’informàtica, atès l’equipament i les necessitats especials, la 
desinfecció es realitzarà mitjançant llum UV-C, per tant caldrà planificar les activitats 
deixant un mínim de 15 minuts per procedir a la desinfecció.

En la resta de laboratoris, atès les circumstancies particulars de cada activitat i 
dels equipaments, caldrà establir amb cada escola les necessitats de material i 
procediment en funció de l’activitat.
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3.2 Mesures de prevenció i protecció per al PDI
L’ús de les mascaretes vindrà determinat per les autoritats sanitàries, en aquest 
moment, durant les classes presencials, el professorat ha de dur en tot moment la 
mascareta, igualment com els estudiants presents a l’aula.

Per a l’streaming i per a les sessions síncrones virtuals que es realitzin des del despatx, 
el professorat disposarà de micròfon i auriculars d’ús individual. 

En les aules amb sistema de microfonia, el PDI disposarà de fundes individuals de 
protecció per aquest equips.

Es disposarà de productes desinfectants i dispensadors de paper per a superfícies 
de treball a tots els espais compartits de treball (despatxos, sales de professorat, 
secretaries de centre)

4. Mesures de prevenció i protecció per al PAS

Es procurarà emprar el teletreball tot el temps que sigui possible, la presencialitat 
es programarà per torns, complint amb la distribució programada per garantir les 
distancies.

Les reunions de treball  o atenció als usuaris es  planificaran sempre que sigui possible 
de forma  virtual. Si per motius justificat aquesta ha de ser presencial, es farà sempre 
amb cita prèvia, per poder reservar els espais necessaris per mantenir les distancies i 
planificar les neteges.

Per a les videoconferències que es facin des de TecnoCampus en espais compartits, 
es proveirà de càmeres per aquells ordinadors que no en disposin, i d’auriculars i 
micròfon per a no interferir en la feina dels companys i companyes.

Es disposarà de productes desinfectants i dispensadors de paper per a superfícies de 
treball a tots els espais compartits.

Tots el punts d’atenció al públic estaran dotats de mampares de protecció, per 
millorar la higiene i seguretat dels usuaris i personal de Tecnocampus.
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5. Eines tecnològiques per facilitar el treball  
a distància i la comunicació

Es procurarà reservar la plataforma Zoom exclusivament per a la docència. Per 
a reunions i altres usos s’utilitzarà les plataformes disponibles pel personal de 
Tecnocampus en Microsoft 365 i Google Suit. En aquest sentit, s’estan preparant 
formacions per facilitar l’accés i us d’aquestes eines de treball.

Per a les videoconferències que es facin des de TecnoCampus en espais compartits, 
es proveirà de càmeres per aquells ordinadors que no en disposin, i d’auriculars i 
micròfon per a no interferir en la feina dels companys i companyes.

6. Consideració final

Tal com s’ha indicat en l’apartat 1, la variabilitat en les normes i recomanacions de les 
autoritats sanitàries, amb l’objectiu d’adaptar-se a la situació real en cada moment, 
poden fer variar les condicions i mesures expressades en aquest document. Per tant és 
mantindrà informat a tot el personal dels canvis que es produeixin i de les afectacions 
que aquest tindrà en la nostra activitat



8

Annex 1

TCM1 712 

Semisoterrani 17 

 xnergic 17 

Baixa 98 

 001 20 

 002 23 

 003 31 

 Innolab 24 

Primera 273 

 100 19 

 101 42 

 102 30 

 103 28 

 104 28 

 105 50 

 110 28 

 BussinesLAB 18 

 BussinesLAB 30 

Segona 324 

 200 19 

 201 35 

 202 36 

 203 19 

 204 29 

 205 10 

 206 28 

 207 50 

 210 28 

 212 46 

 213 Aula Màster 24 

Aules Capacitat COVID-19 Aules Capacitat COVID-19

TCM3 60 

Semisoterrani 60 

 Sala Polivalent 60 

TCM6 307 

Baixa 145 

 601 47 

 602 39 

 603 38 

 604 21 

Primera 162 

 613 24 

 614 34 

 615 24 

 616 34 

 611 Seminari 3 15 

 612 Seminari 4 12 

 Seminari 1 19 

 Seminari 2 0 

TCM2 262 

Semisoterrani 219 

 Auditori 63 

 Foyer A (principal) 98 

 Foyer B (lateral) 30 

 Foyer C (Superior) 28 

Baixa 43 

 Laia+Burriac 43 

Total general 1341 
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Edifici Planta Sala  Capacitat

TCM1 Baixa Recepció Gran 2

TCM1 Baixa Recepció Petita 2  

TCM1 segona Reunió professorat 6  

TCM1 segona Reunió petita 2  

TCM6 primera Sala de reunions 1 2  

TCM6 primera Sala de reunions 2 2  

TCM6 primera Sala ESCS 5 

Annex 2

Capacitats de les sales de reunió COVID-19
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