
 

Annex 2.  PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 
 

 

                    + = ventilació                      = neteja i desinfecció                            n = neteja 
 

 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I 
EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

      

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

      

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

      

Cadires i bancs      Especialment en 
les zones que 
contacten amb 
les mans 

Grapadores i 
altres utensilis 
d’oficina 

      

Aixetes 
 

      

Fonts d’aigua 
 

      

Botoneres dels 
ascensors 

      
 
 
 

 
Material 
electrònic: 
netejar amb un 
drap humit amb 
alcohol propílic 
70º 

Ordinadors, 
sobretot teclats i 
ratolins 

     

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

     

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

     

Fotocopiadores 
 

     



 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

AULES I TALLERS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
les mans 

      
37 

Terra       

Eines d'ús 
comú 

 n    Emprar 
productes 
específics que 
no oxidin les 
parts de metall 

   

Màquines  n    

Draps      Seran d'ús 
individual i diari, 
es recolliran en 
un contenidor 
amb tapa en 
finalitzar la 
jornada i 
setmanalment 
es rentaran en 
rentadora 
(≥60ºC) 

Material 
informàtic 

      

Taules i 
cadires 

      

Observacions: 
 
Aula de música 

 Rentat de mans abans i després de l’activitat. 

 Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu. 

 No s'empraran instruments de vent compartits. 

 Caldrà neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos. 
 
Aules d'informàtica 

 Rentat de mans abans i després de l’activitat. 

 Caldrà neteja i desinfecció dels ordinadors i perifèrics, així com de la taula entre usos. 

 

 



 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

Cuina 
Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

      

Plats, gots,      Amb aigua calenta: 
coberts...  rentats a elevada 

  temperatura. 
  Sense aigua 

calenta: 
  desinfecció en 

dilució de 
  lleixiu al 0,1 %. 

Taules, safates       

Taulells 
 

      

Utensilis de 
cuina 

      

Taules per a 
usos diversos 

      

Terra 
 

      

Observacions: 

 Per evitar la contaminació encreuada és recomanable no tocar amb les mans objectes 

personals (mòbil, ulleres, etc.) durant la jornada. 

 Cabells recollits, roba neta i no portar joies, les ungles han d’estar curtes i netes. 

 Rentat de mans freqüent i sistemàtic. 

 Ús de mascareta en: la preparació d'aliments de consum en cru i en l'emplatat, quan a 

la cuina no es pugui garantir una distància amb la resta del personal i/o en el servei del 

menjar. 

 Garantir la correcta ventilació dels espais (sala, cuina…) 
 No està permès fer servir l'espai de la cuina com a menjador per part del professorat al 

migdia, ni per l'alumnat, si no és que es tracta d'una activitat lectiva degudament 
planificada a la programació anual del grup d'auxiliar d'establiments hotelers i de 
restauració. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

VESTUARIS I LAVABOS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Rentamans       
Especialment 
després de l’ús 
massiu (després 
del pati) i 
sempre abans 
de l'inici de la 
jornada. 

Inodors      

Terra i altres 
superfícies 

     

Dutxes 
professorat 

 n     

Dutxes alumnat 
(només PTVA) 

      

Bancs       

Cubells de 
brossa, 
bolquers o 
compreses 

      

Guixetes      Neteja diària 
de les portes i 
panys 



 

 
 
 

Els equips de neteja del Centre seran els encarregats, sota la supervisió de l'equip directiu o de 
la persona o persones designades pel mateix, de garantir que en iniciar-se la jornada les 
condicions higièniques i sanitàries són les adients. 

 
La neteja i desinfecció dels espais durant la resta de la jornada lectiva són responsabilitat del 
professorat que ocupa els diferents espais del Centre o per la persona o persones designades 
per l'equip directiu. Per norma general, el professor/a que deixa la classe, és el responsable de 
garantir que s'han complert tots els protocols de neteja i desinfecció.  

 

 
Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

SALA DE PROFESSORS/ES 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Fonts  n     
Especialment 
després de l’ús 
massiu (després 
del pati) i sempre 
abans de l'inici de 
la jornada. 

Cafeteres  n    

Microones  n    

Nevera  n    
 

Taules i cadires       

Ordinadors i 
perifèrics 

      

Observacions: 
 
Donat que moltes persones fan servir la sala de professors/es com a menjador, 
 

 És obligatori tenir estovalles individuals de plàstic llises i impermeables. 

 No es poden compartir aliments, coberts, plats, gots ni ampolles o condiments. 

 El professorat que faci servir la sala de professors/es com a menjador, ha de garantir la 

distància de seguretat d'1,5 metres amb les altres persones. En cas que un professor/a 

no tingui aquesta separació, no podrà dinar en aquest espai. 

 El menjar o beguda per compartir haurà d'estar envasat de manera individual. 
 


