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1- ORGANITZACIÓ  

1.1.- Grups estables 

En la situació de pandèmia que ens trobem actualment, creiem que la millor 

organització possible per al funcionament del centre, seria la reducció de ràtios 

de totes les classes, mantenint totes les especialitats i amb un ampliació de la 

plantilla de personal docent, per a seguir oferint una educació de qualitat en 

una situació tan complicada com la que ens trobem, però aquesta organització 

no és possible. Així doncs, reduirem ràtios però no podrem mantenir els 

especialistes ja que tot el personal del centre farà de tutor/a d’un grup classe. 

Els grups estables d’alumnes serà amb un tutor/a i un espai referent que serà 

l’aula ordinària, per tant, els alumnes seran sempre els mateixos i es mantindrà 

junt en el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al 

pati. 

A continuació detallem l’organització que hem establert: 

 

Grup 

 

Nombre 
d’alumnes 

 

Professorat 
estable 

 

Altres 
docents 

 

Personal 
d’atenció 
educativa 

(EE, 
educador...

) 

 

Espai 
estable 

del 
grup 

P3A 17 Sílvia Oliva Sílvia 

Parals 

SIEI P3 A 

P3B 17 Nuri Saiz Sílvia 

Parals 

 P3 B 

P3C 17 Susanna 

Noguer 

Sílvia 

Parals 

 P3 C 

P4A 17 Tere Pino Sílvia  P4 
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Parals 

P4B 

+ P5 

A 

17 Cristina 

Pagès 

Anna 

Sánchez   

 P4B + 

P5 A 

P5B 17 Núria 

Estanyol 

Anna 

Sánchez   

 P5 

1r A 14 Mireia 

Cava 

Anna 

Sánchez   

Vetllador/a 

SIEI 

1r A 

1r B 14 Oris Ruiz Anna 

Sánchez   

Vetllador/a 

Fisio 

1r B 

1r C 15 Marta Pla Ari 

Caritg   

SIEI 1r C 

2n A 17 Judit 

Chennoufi 

Ari 

Caritg   

Vetllador/a 

Fisio 

2n A 

2n B 17 Mati Tena Ari 

Caritg   

SIEI 2n B 

2n C 17 Llucià 

Garcia 

Ari 

Caritg   

 2n C 

3r A 16 Sònia 

Hernández 

Marta 

Juanola 

SIEI 3r A 

3r B 16 Eva Garcia Marta 

Juanola 

 3r B 

3r C 17 Montse 

Salmerón 

Marta 

Juanola 

Fisio 

SIEI 

3r C 
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4t A 17 Patrícia 

Nolla 

Marta 

Juanola 

SIEI 4t A 

4t B 17 Carles 

Fibla 

Sàlvia 

Gifre 

 4t B 

4t C 18 Helena 

Vilardell 

Sàlvia 

Gifre 

 4t C 

5è A 16 Enci de 

Sande 

Sàlvia 

Gifre 

SIEI 5è A 

5é B 16 Arturo 

Castillo 

Manel 

Murillo 

Vetllador/a 5é B 

5è C 16 Martí 

Terradas 

Manel 

Murillo 

 5è C 

6è A 16 Montse 

Barris 

Manel 

Murillo 

 6è A 

6è B 16 Marina 

Gironès 

Manel 

Murillo 

 6è B 

6è C 16 Montse 

Testar 

Manel 

Murillo 

 6è C 

 

 

1.2- Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb 

necessitat específica de suport educatiu. 

Prendrem com a referència les prioritats d’atenció decidides a la CAD tot 

valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, 

afectiu i social de l’alumnat més vulnerable. 
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Pel que fa a l’organització de les mesures universals, se situen sobretot en les 

decisions relatives a com ensenyar i com avaluar, i en les consegüents 

decisions relatives a espais, temps, personal i recursos materials. Aquestes 

mesures pretenen garantir l’atenció i el suport a tot l’alumnat i inclouen el 

conjunt d’accions de reforç i ampliació que cada docent preveu a fi i efecte 

d’ajustar la programació general del grup a les necessitats de tots els alumnes. 

Això comporta la diversificació dels procediments i les activitats d’aprenentatge 

i d’avaluació, tant des de la perspectiva organitzativa com metodològica, i no 

suposen cap flexibilització ni adaptació del currículum. 

 Actuacions a realitzar per part dels tutors i/o tutores dins del seu grup/aula 

estable: 

●  Potenciar i estendre l’avaluació inicial i incloure components 

qualitatius que permetin valorar l’estat emocional de l’alumne. 

●     Dur a terme una ràpida revisió dels continguts d’aprenentatge de tots 

els cursos, des d’un doble criteri: flexibilitzar l’exigència de continguts 

d’aprenentatge de tots els cursos, revisant les prioritzacions 

d’aprenentatges i buidant de temari allà on calgui. Aplicar una lògica 

competencial i de sabers imprescindibles pensats en clau de cicle o 

etapa. 

●  Realitzar programacions multinivell. Per tal d’aconseguir la 

individualització, la flexibilitat i la inclusió de totes i tots els/les 

alumnes a l’aula ordinària sense distinció ni exclusió pel seu nivell 

d’habilitats. 

●  Ampliar el temps dedicat a l’acció tutorial tant amb els i les estudiants 

com amb les seves famílies de manera que es pugui fer un 

seguiment de l’evolució de les necessitats més urgents. 

●  Els especialistes d’atenció a la diversitat (professionals del SIEI, 

mestre/a d’EE i mestre/a Mall) faran l’assessorament als tutors i/o 

tutores  del grup/aula estable.  
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Donades les circumstàncies viscudes hem de parar especial atenció als 

alumnes NESE i,  a banda de les mesures i els suports universals, quan 

aquestes no són suficients per lluitar contra les barreres per a l’aprenentatge, la 

socialització i la participació dels alumnes, seran necessàries més que mai  

mesures i suports addicionals i intensius. 

  

Mesures addicionals: 

●  Priorització d’atenció dins el grup estable, atenent als i les alumnes 

amb necessitats específiques de suport especial (NESE). 

●  Atenció personalitzada (mitjançant petit agrupament del mateix grup 

estable). 

Priorització d’atenció en: 

-    Cura i higiene personal 

-    Mobilitat i desplaçaments 

-    Regulació del comportament i la interacció 

-    Salut i seguretat 

-    Processos cognitius i d’aprenentatge 

-    Comunicació i llenguatge 

  

●  Els especialistes d’atenció a la diversitat (professionals del SIEI, 

mestre/a d’EE i mestre/a Mall) orientaran i ajudaran als tutors i les 

tutores a elaborar el pla d’intervenció de l’alumne/a amb NESE. 
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 Mesures intensives: 

●  Suport individualitzat a alumnes NEE (amb dictamen) dins de l’aula 

ordinària. 

●  Els especialistes d’atenció a la diversitat (professionals del SIEI, 

mestre/a d’EE i mestre/a Mall) orientaran i ajudaran als tutors i les 

tutores a elaborar el pla de suport individualitzat (PI). 

●  Des del SIEI, en els casos que sigui possible, s’atendran en grups 

reduïts estables, en cas contrari s’atendran de manera 

individualitzada.  

 

1.3.- Organització de l’espai d’esbarjo 

La sortida al pati serà esglaonada i en l’organització horària s’establiran dos 

torns d’esbarjo tenint en compte les dimensions del pati, la possibilitat de 

sectoritzar-lo i tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup 

estable.  

La nostra escola disposa d'un pati per a Educació Infantil i un altre per a 

Educació Primària. Aquest segon espai és força ampli i està distribuït en 3 

zones ben diferenciades (Àgora, pista i grades).  La zona de pati dels més 

petits també és àmplia i amb possibilitats de delimitar els espais per a cada 

grup estable. 

PATI INFANTIL 

  HORARI 1r TORN: 10.30h-11h HORARI 2n TORN: 11h-11.30 

Zona Grup Responsable Zona Grup Responsable 

Zona 1 P4 A tutora Zona 1 P3 A tutora 

Zona 2 P4 B/P5 A tutora Zona 2 P3 B tutora 
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En l’etapa d’Educació primària es realitzaran dos torns de pati i els alumnes 

podran jugar per nivells i sempre respectant l’ús de la mascareta i les mesures 

de seguretat. 

Les zones de joc seran rotatives. 

PATI PRIMÀRIA  

  HORARI 1r TORN: 10.30h-11h HORARI 2n TORN: 11h-11.30 

Zona Grup Responsable Zona Grup Responsable 

Àgora  1r A Tutora Àgora  4A Tutora 

Àgora  1r B Tutora Àgora  4B Tutor 

Àgora 1r C Tutora Àgora 4 C Tutora 

Grades  2n A Tutora Grades  5A Tutor/a 

Grades  2n B Tutora Grades  5B Tutor 

Grades 2n C Tutor Grades 5C Tutor 

Pista  3r A Tutor/a Pista  6A Tutor/a 

Pista  3r B Tutor/a Pista  6B Tutor/a 

Pista 3r C Tutora Pista 6A Tutora 

 

1.4.- Organització de les entrades i sortides.  

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en 

compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables. 

Zona 3 P5 B tutora Zona 3 P3 C tutora 
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El nostre centre disposa de 2 accessos d'entrada i de sortida. Per una de les 

entrades hi accedeix l'alumnat d'Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària, 

mentre que per l’altra accés ho fan els alumnes de Cicle Mitjà i Superior de 

Primària. 

Les famílies només podran accedir a l’interior del recinte escolar en el cas que 

ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de seguretat 

establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. 

Les famílies d'Educació Infantil podran accedir, creuant el pati d'Infantil, fins la 

porta de les aules, ja que aquestes disposen d'un accés exterior. La resta de 

l'alumnat aniran entrant, amb mascareta i de forma ordenada fins al punt de 

trobada amb la mestra. 

Les famílies de primària no podran accedir al recinte escolar a menys que no 

indiqui el personal del centre. 

En entrar al centre els alumnes es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic, 

mantindran la distància sanitària i portaran la mascareta fins a la seva aula.  

Els conserges obriran els accessos a les 8.45h al matí i a les 14.45h a la tarda 

per tal d'anar entrant esglaonadament. 

Les entrades estaran vigilades per mestres tutors que s'encarregaran de vetllar 

pel bon funcionament i el compliment de les normes establertes, mentre els/les 

tutors/es del grup estable gestionaran la correcta entrada a les aules. 

 

GRUP ACCÉS Hora d'entrada Hora sortida 

 

Infantil 

 

Entrada Principal 

9h 12.30h 

15h 16.30h 

 Entrada Principal.  8.45h 12.15h 



PLA D’ORGANITZACIÓ PER A L’INICI DE 
CURS 2020-21 

Setembre 
2020 

 

 

 11 

Cicle Inicial Accés a l'edifici per la 
porta de cicle inicial. 

14.45h 16.15h 

 

Cicle Mitjà 

Entrada costat camp 
de futbol. 

8.45h 12.15h 

14.45h 16.15h 

 

Cicle Superior 

Entrada costat camp 
de futbol. 

9h 12.30h 

15h 16.30h 

 

2- RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

2.1-  Consell Escolar 

Els consells escolars es realitzaran de manera presencial, mantenint les 

mesures de seguretat establertes. En cas que no sigui possible realitzar la 

trobada de forma presencial es farà telemàticament. 

Es convocarà el primer consell escolar del curs durant la primera quinzena de 

setembre per tal de presentar el Pla d’actuació del curs 2020-21. Seguint les 

instruccions de la Generalitat, que prohibeix trobades de més de 10 persones, 

aquest es realitzarà telemàticament. 

 

2.2. Difusió i informació del pla d’organització a les famílies 

● Reunions de grup: Donades les circumstàncies actuals, les reunions 

informatives de començament de curs seran telemàtiques.  

Es facilitarà la informació per escrit a través del correu electrònic i es 

crearà una carpeta informativa per a cada curs a la pàgina web del 

centre.  

 

● Reunions individuals de seguiment: El seguiment amb les famílies el 

farem preferentment per telèfon i correu electrònic. En cas de fer una 

trobada presencial, es farà mantenint les mesures de seguretat. En 
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funció de la situació de pandèmia i si la família pot es podran fer per 

videoconferència. 

 

2.3. Servei de menjador 

L'alumnat dinarà a l’espai habitual del menjador escolar. En aquest espai hi 

coincidiran diferents grups estables, per tant aquests s’asseuran junts en una o 

més taules. Les taules es mantindran separades entre diferents grups estables. 

En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup estable es 

deixarà una cadira buida entre ells per garantir la distància. 

Per evitar la coincidència d’un gran nombre d’infants en un mateix espai es 

realitzarà el servei en diversos torns. Entre torn i torn es farà la neteja, 

desinfecció i ventilació del menjador. 

Els alumnes s’hauran de rentar les mans abans i després de l’àpat. 

El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran 

amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot 

estar en una gerra però serà una persona adulta responsable qui la serveixi o 

bé un únic alumne en tot l’àpat. 

En les tasques de parar i desparar taula, l’alumnat ho farà exclusivament per al 

seu grup de convivència. 

Les activitats posteriors als àpats es realitzaran, preferiblement, a l’aire lliure 

amb ocupació diferenciada d’espais per cada grup estable. Quan això no sigui 

possible caldrà fer ús de la mascareta. 

En cas d’utilitzar un espai interior (dies de pluja,...), es podran utilitzar amb els 

alumnes d’un mateix grup estable. Quan no sigui possible la utilització d’un 

espai per infants d’un mateix grup estable, caldrà garantir la separació entre 

alumnes de grups diferents, així com d’organitzar separadament l’entrada i la 

sortida de l’alumnat dels diferents grups. També caldrà garantir la neteja, la 

desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització. 
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Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre 

d’alumnes que es queden a dinar, es mantindran els horaris i espai de 

menjador del curs passat. 

HORARI MENJADOR 

CURS-NIVELL-GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

P3 - P4- P5 12.30h -13.30h Menjador 

1r, 2n, 3r i 4t 12.15h - 13.30h Menjador 

5è i 6è 12.30h -13.30h Menjador 

 

Espais: 

Durant l’horari de menjador es podran utilitzar els següents espais del pati: 

Pista, àgora i grades. Caldrà que l’empresa Serunion decideixi de quina 

manera es vol organitzar en funció del nombre d’alumnes. 

Lavabos: 

Es podrà fer ús exclusivament dels lavabos del pati. L’alumnat d’educació 

Infantil podrà utilitzar els lavabos de les aules. 

Recollida d’alumnes: 

L’alumnat d’educació Infantil anirà cap al menjador, on hi haurà un/a monitor/a 

esperant l’arribada del alumnes. 

Pel que fa als alumnes d’educació Primària, sortiran al pati (tal com feien fins 

ara) i esperaran al/la monitor/a amb la mascareta posada. 

Monitoratge: 

L’escola ha prioritzat el treball de grups estables per nivells per tant entenem 

que s’hauria de respectar aquesta normativa al menjador.  
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Actualment disposem de 5 monitores. La proposta de l’escola és que es 

respectin els grups estables dins del menjador i , si no es disposa de suficient 

monitoratge, l’alumnat es pot agrupar per cicles o nivells sempre amb la 

mascareta posada.  

 

2.4. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

En aquest punt exposarem les mesures de ventilació, neteja i desinfecció 

d’espais després del seu ús quan siguin utilitzats per diversos grups estables. 

També la neteja de l’espai de menjador i  la periodicitat de la neteja dels espais 

compartits, així com la dels lavabos. (Veure Annex) 

 

2.5. Transport escolar 

L’Ajuntament és l’òrgan encarregat de gestionar aquest servei. 

L’alumnat que faci ús del transport escolar tindrà un espai assignat al costat de 

la consergeria del centre. Tan a les entrades com a les sortides esperaran en 

aquest punt fins que sigui hora d’entrar o fins que arribi l’autocar. 

Aquests alumnes estaran sota la vigilància de la conserge, TEI i/o l’educadora 

del SIEI del centre i hauran de romandre amb la mascareta posada. 

 

2.6. Activitats complementàries 

De moment, es descarta fer qualsevol tipus de sortida que impliqui mobilitat 

amb transport.  
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3- REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 

COORDINACIÓ I GOVERN.  

 

 

*Caldrà veure si és possibles fer claustres presencials seguint les mesures de 

seguretat. En cas contrari aquestes trobades es farien telemàticament. 

 

4-  PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS 

DE COVID-19. 

En cas que l’alumnat, els docents i altres professionals presentin símptomes 

compatibles amb la COVID-19, aquests no hauran d’assistir al centre, així com 

tampoc aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de 

COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte 

estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

 

Per altra banda, en cas que alguna persona comenci a desenvolupar 

símptomes compatibles amb la COVID-19 a l’escola, es realitzarà el següent 

protocol:  

 

1. Se’l portarà a un espai separat d'ús individual. 

ÒRGANS TIPUS DE 
REUNIÓ 

FORMAT DE 
LA REUNIÓ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip Directiu Planificació Presencial Setmanalment 

Cap d’estudis + 
coordinadores 

Coordinació Presencial Quinzenalment 

Comissió 
d’atenció a la 
diversitat 

Planificació i 
coordinació 

Presencial Setmanalment 

Cicles Informatives i 
pedagògiques 

Presencial 2 /setmana 

Claustres Informatives i 
pedagògiques 

Preferiblement 
presencial * 

Mensualment 
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2. Tant la persona que ha iniciat els símptomes com la persona que es quedi al 

seu càrrec, hauran de portar mascareta (mínim quirúrgica).  

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant a l’escola. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat també es trucarà al 061. 

5. L’escola contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

6. La família o la persona amb símptomes haurà de contactar amb el seu CAP 

de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.  

7. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb 

qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat.  

8. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de 

la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets, i les decisions en 

relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu, ja sigui 

parcial o total del centre serà el resultat de la valoració, per part de l’autoritat 

sanitària.  
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5- PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

● Grups d’alumnes/horaris/ personal docent i PAS 

Pels alumnes de P3 s’estableix un període d’adaptació durant la primera 

setmana de l’inici del curs escolar (del 14 al 18 de setembre). 

Hi ha un total de 51 alumnes matriculats al centre i es divideixen en 3 

grups: P3A, P3B i P3C (amb 17 alumnes a cadascun i formant un grup 

estable). Al mateix temps, cada grup d’aquests, es divideix en un grup 

de 9 alumnes i un de 8 (els mateixos fins que s’acabi l’adaptació). 

El grup de 9 alumnes assisteix a l’escola el dilluns 14 i el dimecres 16 al 

matí i el dimarts 15 i el dijous 17, a la tarda. 

El grup de 8 alumnes assisteix a l’escola el dilluns 14 i el dimecres 16 a 

la tarda i el dimarts 15 i el dijous 17, al matí. 

El divendres, assisteixen el grup de 9 i 8 alumnes matí i tarda tots junts. 

El mateix procediment es farà a tots tres grups de P3. 

L’horari és de 9h a 12’30h i de 15h a 16’30h. 

Cada grup estable tindrà un tutor de referència i una TEI (repartint les 

hores de suport entre els 3 grups) 

 

● Condicions de seguretat per les famílies que accedeixin a l’escola. 

Durant aquest període les famílies dels infants poden acompanyar-los a 

l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes a l’apartat 

de l’acollida matinal del Pla d’actuació per el curs 2020-21 per a centres 

educatius: 
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➢ ESPAI 

-Aire lliure: és recomanable que el període d’acollida es realitzi, encara 

que sigui de manera parcial, en un espai exterior del centre educatiu 

(pati). 

-Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 

10 minuts 3 vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a 

l’interior. 

-Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que 

cada persona disposi d’un espai de 2,5 m2 a l’interior de l’aula, inclosos 

infants, persones acompanyants i persones educadores. 

-Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el 

pla de neteja i desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins 

la mateixa aula. 

➢ PERSONA ACOMPANYANT 

-Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el 

període d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 

o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar 

si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 

confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

-Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una 

malaltia de risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular 

-inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar 

crònica, malaltia renal crònica,immunodeficiència, càncer en fase activa, 

obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la 

conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip 

mèdic de referència. 

-Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat 

per una sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els 
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germans que es trobin simultàniament en el període d’acollida podran 

ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi 

podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar. 

-Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir 

contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat 

(1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, 

persones acompanyants i persones educadores). 

-Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans 

amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i 

també abans d’entrar a l’aula. 

També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

-Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu 

amb una mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada. 

 

6- PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT. 

Els/les tutors/es facilitaran a l’alumnat i les famílies les claus d’accés a l’entorn 

eix moddle, que serà l’eina de comunicació i treball en cas de confinament. 

NIVELL MÈTODE 
DE 
TREBALL I 
RECURSO
S 

MITJÀ DE 
PERIODICI
TAT DE 
CONTACTE 
AMB EL 
GRUP 

MITJÀ DE 
PERIODICI
TAT DE 
CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB 
L’ALUMNE/
A 

MITJÀ DE 
PERIODICI
TAT DE 
CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

Infantil i 
Primària 

Eix Moddle 1 vegada 
setmana 
(videoconfer
ència) 

Diari (a 
través de la 
plataforma 
de treball) 

Segons 
necessitats, 
mínim 1 
vegada per 
setmana. 
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Annex 2. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I 
DESINFECCIÓ EN CENTRES EDUCACTIUS* 
 

 
+ = 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 

Conserge. 
Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

     Empresa de neteja 

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

     Empresa de neteja 

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

     Empresa de neteja 

Cadires i bancs      Especialment en les 
zones que contacten 
amb les mans. 
Empresa de neteja 

Grapadores i 
altres utensilis 
d’oficina 

     Empresa de neteja 

Aixetes      Empresa de neteja 

Botoneres dels 
ascensors 

      
 
 
 
 

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

Ordinadors, 
sobretot teclats 
i ratolins 

     

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

     

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

     

Fotocopiadores      
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 Abans de 

cada ús 
Després de 

cada ús 
Diàriament ≥ 1 vegada al 

dia 
Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

 + 
Cada mestre/a 

o tutor/a de 
l’aula. 

 + 
Empresa de 

neteja 

 Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 
 

Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
les mans 

     Empresa de neteja 37 

Terra      Empresa de neteja 

Materials de 
jocs 

 n 
Cada mestre/a 

o tutor/a de 
l’aula. 


Empresa de 

neteja

  També si hi ha un canvi 
de grup d’infants 

   

Les joguines de plàstic 
dur poden rentar-se al 
rentaplats 

Joguines de 
plàstic 

 n 
Cada mestre/a 

o tutor/a de 
l’aula. 


Empresa de 

neteja

  

Joguines o 
peces de roba 

     Rentadora (≥60ºC) 

MENJADOR 
Ventilació de 
l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 
Empresa de 
menjador 

Superfícies on 
es prepara el 
menjar 

     Empresa de neteja 
Empresa de menjador 

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

  temperatura. 
  Sense aigua calenta: 
  desinfecció en dilució de 
  lleixiu al 0,1 %. 

Empresa de menjador 
Fonts d’aigua      Empresa de menjador 

Taules, safates 
de trona 

     Empresa de menjador 

Taulells      Empresa de menjador 
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Utensilis de 
cuina 

     Empresa de menjador 

Taules per a 
usos diversos 

     Empresa de menjador 

Terra      Empresa de menjador 

 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 
Conserge. 

Canviadors  


   Persona que ho utilitzi. 

Rentamans       
Especialment després de 
l’ús massiu (després del 
pati, després de dinar) i 
sempre al final de la 
jornada. 
 

Empresa de neteja. 

Inodors      

Terra i 
altres 
superfícies 

     

Dutxes      Empresa de neteja. 

Cubells de 
brossa, 
bolquers o 
compreses 

     Empresa de neteja. 

ZONES DE DESCANS 
Ventilació 
de l’espai 

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 
Conserge 

Bressols i 
llits 

      
 

També quan canvia 
l’infant que l’utilitza 

Fundes de 
matalàs i 
de coixí 

    Rentat a ≥60ºC 

Mantes     Rentat a ≥60ºC 

Terra      També si hi ha un canvi de 
grup d’infants 

 
Empresa de neteja. 

Altres 
superfícies 

     

 


