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PLA NETEJA I DESINFECCIÓ DE L’ESCOLA SOBIRANS PER COVID-19  

 

Des de GUSAM elaborem un pla de neteja i desinfecció seguint les instruccions 

del Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de 

la pandèmia per Covid-19. 

A continuació s’exposen les mesures de ventilació, neteja i desinfecció 

d’espais, periodicitat i gestió dels residus. 

 

Ventilació: 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un 

espai interior. És tant important com la neteja en especial on hi ha presència 

continuada de persones. 

És necessari com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 

vegades més durant el dia durant, al menys, 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules i dependències han de poder ser adequadament ventilades.  

Si és possible es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

 

Neteja i desinfecció: 

Cal fer la neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats 

successivament per persones/grups diferents amb freqüència com lavabos, 

espais multiactivitats, sala de reunions amb reunions successives, menjadors 

amb diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc. 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:  

 

Espais comuns i equipaments: 

 Interruptors i timbres (aparell electrònic). 

 Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.  

 Botoneres dels ascensors (aparell electrònic). 

 Baranes i passamans d’escales i ascensors. 

 Taulells i mostradors. 

 Taules. 

 Cadires, especialment en les zones d’espera. 

 Ordinadors, sobretot teclats i ratolins. 

 Telèfons. 

 Grapadores i altres utensilis d’oficina. 

 Comandaments a distància. 

 Aixetes. 

 Lavabos.  

 Dutxes. 

 Llitets. 

 Rajoles. 

 Màquines expenedores. 
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 Fotocopiadores. 

 Fixadors d’empremta. 

 Terres. 

 Mobiliari urbà exterior (bancs, grades, seients, etc.). 

 Àrees, elements i instal·lacions de joc dels patis. 

 Elements i instal·lacions per fer esport. 

 Baranes i agafadors exteriors. 

 Contenidors i papereres. 

 Poms i manetes de portes. 

 Altres superfícies o elements de contacte freqüent. 

 

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les 

actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels desinfectants. 

 

 Neteja: Procediment d'arrossegament i eliminació de la brutícia i de la 

matèria orgànica present en un objecte o superfície. Es realitza amb 

aigua i sabó i per acció mecànica (fricció...). Es poden usar detergents 

tensioactius que s'utilitzen habitualment i que s'hauran d'aplicar en la 

concentració i condicions d'ús que indiqui l'etiqueta de cada producte. 

 

 Desinfecció: Procés en el qual mitjançant productes químics es 

destrueixen els microorganismes dels objectes i superfícies. Hi ha 

evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents 

tipus de desinfectants. 

 

Productes desinfectants: 

Per a les actuacions de desinfecció cal utilitzar productes desinfectants que 

tinguin finalitat viricida. 

 

 Hipoclorit sòdic:  

Utilitzarem dilució de lleixiu (hipoclorit sòdic) i aigua 1:50v/v per 

l’evidència que el coronavirus s’inactiva en contacte amb una solució 

d’hipoclorit sòdic a una concentració a l’0,5% durant 1 minut. Aquesta 

concentració de lleixiu es prepararà diàriament per assegurar les seves 

propietats desinfectants. S’han de deixar actuar durant uns minuts per 

assegurar una desinfecció eficaç. 

 

 Isopropyl:  

Utilitzarem aquest producte a base d’alcohol denat i isopropyl de 70º 

per les superfícies més delicades com teclats d’ordinadors i telèfons. 
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Periodicitat de neteja i desinfecció de l’Escola Sobirans. 

Horari Zones a netejar i desinfectar 

Escola Sobirans 

9:30-11:30h 

Dolors 

 Entrades, manetes, interruptors. 

 Escales, baranes, panells paret. 

 Zones comunes (aula informàtica, gimnàs, sala 

psico, aula repàs, biblioteca, aula de 

música...). 

 Lavabos. 

 Vestuaris. 

 Aules: durant l’hora del pati. 

11:30-14:00h 

Marta 

 Lavabo pati. 

 Zona exterior. 

 Entrades, manetes, interruptors. 

 Escales, baranes, panells paret. 

 Zones comunes (aula informàtica, gimnàs, sala 

psico, aula repàs, biblioteca, aula de 

música...). 

 Aules: a partir de les 12:30h. 

 Despatxos mestres i conserge: Ordinadors, 

taula, teclats, telèfons... 

 

GEMMA 

15:30h - 

16:00h 

16:00h - 

17:00h 

17:00h -

19:30h 

19:30h - 

20:00h 

20:00h - 20:30h 

Wc 

pati 

Wc 

dins 

Aula religió. 

Aula anglès. 

Aula 

informàtica. 

Aula música. 

Aula ed. 

especial 

Aules 4º 

Aules 5º 

Aules 6º 

Wc zona 

Gimnàs 

(totes 

juntes). 

Entrada 

Despatxos 

AMPA 

Aula 

acollida 

Wc fons 

 

 

ANA R 

15:30h - 

16:00h 

16:00h - 

17:00h 

17:00h- 

19:30h 

19:30h - 

20:00h 

20:00h - 20:30h 

Wc 

dins 

Wc 

pati 

Aula religió. 

Aula anglès. 

Aula 

informàtica. 

Aula música. 

Aula ed. 

especial 

Aules 1º 

Aules 2º 

Aules 3 

Wc zona 

2 Escales 

Gimnàs 

(totes juntes). 

AMPA 

Aula 

acollida 

Wc fons 

 

Entrada 

Despatxos 
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ANA T 

16:00h - 17:00h 17:00h – 

19:30h 

19:30h - 

20:00h 

20:00h - 20:30h 

Aula 

professors 

Wc P5 

1 aula de P5 

Treure brossa 

de P3 i P4 

Aules 4º 

Aules 5º 

Aules 6º 

Wc zona 

Gimnàs 

(totes juntes). 

AMPA 

Aula 

acollida 

Wc fons 

 

Entrada 

Despatxos 

 

DOLORS 

16:00h - 17:00h 17:00h - 19:30h 19:30h - 20:00h 20:00h - 20:30h 

Aula professors 

Wc P5 

1 aula de P5 

Treure brossa 

de P3 i P4 

Aules 1º 

Aules 2º 

Aules 3 

Wc zona 

2 Escales 

Gimnàs 

(totes juntes). 

Entrada 

Despatxos 

AMPA 

Aula 

acollida 

Wc fons 

 

 

MARTA 

16:00h - 

16:30h 

16:30h - 

19:30h 

19:30h - 

20:00h 

20:00h - 

20:30h 

Entrada 

Escales 

Biblioteca* 

2 aules P3 

2 aules P4 

Psico 

Aula racons 

Gimnàs 

(totes juntes). 

Wc fora 

Biblioteca * 

 

Neteja del material reutilitzable a l'acabar la jornada laboral: 

Els cubs, carros de neteja, recollidors, etc. s'han de rentar amb aigua i 

detergent, i desinfectar amb una dissolució d'hipoclorit sòdic (lleixiu) al 0.1%. 

Mopes de microfibra, draps, baietes, etc., s'han de rentar en rentadora 

industrial amb un programa llarg de 90 º i amb addició de clor a la fi de cada 

jornada. Assecar amb assecadora.  

Per aquest motiu es contractarà el servei de bugaderia extern.  

 

Gestió de residus: 

Les mascaretes, els guants i els mocadors i tovalloletes d’un sol ús utilitzats per a 

l’assecat de mans o per la higiene respiratòria es llençaran al contenidor 

específic de rebuig d’EPI’s. 

Aquesta bossa es tancarà i es posarà dins d’una altre bossa de rebuig. En el 

cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar 

en una bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat la 

persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de 

dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 
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Mesures de protecció individual: 

Des de GUSAM s’entregarà tot el material necessari de protecció individual al 

seu personal de neteja: 

 Mascaretes higièniques i un estoc de quirúrgiques. 

 Guants d’un sol ús. 

 Gel hidroalcohòlic per les mans. 

Cal tenir molta atenció quan s’estigui desinfectant alguna zona que la 

mascareta està ben posada i tapa la cara i el nas. 

Cal mantenir la distància de seguretat de 2 metres entre les companyes i els 

usuaris del centre. 

Control de símptomes: La persona treballadora respondrà les preguntes sobre 

si presenta algun dels 4 símptoma: tos, ofec, mal a l’empassar o fatigar.  

Si presenta algun símptoma s’activarà el protocol específic. 

 

Documents utilitzats per realitzar aquest pla de neteja i desinfecció: 

 Pla d’actuació per al curs 2020-2021per a centres educatius en el marc 

de la pandèmia per Covid-19. Generalitat de Catalunya Departament 

d’Educació. 

 Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

Generalitat de Catalunya Departament de Salut. 

 Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana. 

Generalitat de Catalunya Departament de Salut. 

 Annex 2. Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció en centres 

educatius. Generalitat de Catalunya Departament d’Educació. 

 Pla de retorn Post-Covid19. Annex 2: Pautes de neteja i desinfecció de 

superfícies. GUSAM. 

 

 

Marta Encuentra i Pubia 

Responsable Servei de neteja GUSAM 

 

 

Arenys de Munt,  agost de 2020. 


