
 

Annex 3.  LLISTAT DE COMPROVACIÓ  

per a l’obertura diària dels centres educatius 
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per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs 
 
 

Acció C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?  X 

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?  X 

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que 

aquelles que presentin condicions considerades de risc o que estiguin 

embarassades es posin en contacte amb Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals? 

 X 

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció 

(mascaretes)? 

X  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?  X 

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?  X 

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte 

les mesures de protecció i prevenció? 

 X 

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte les mesures 

de protecció i prevenció? 

X  

Acció C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un mínim 

de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó 

suficient? 

  

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte 

(poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors ascensor, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de màquines i eines?   

 



 

Totes les famílies han signat la declaració responsable? X  

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les 

entrades i les sortides del centre educatiu? 

 X 

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 

epidemiològic? 

 X 

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació 

a distància en cas d’un nou confinament? 

X  

 

 

C= en curs F= fet 
 


