
Pla de neteja 
 

L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les              

característiques del centre (veure annex 2). La ventilació es una de les principals mesures de               

prevenció de contagis en un espais interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors             

com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades més durant el dia,                  

almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les               

finestres obertes durant les classes. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària.              

Es seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de             

concurrència humana. 

Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d'ús més comú com el poms de les               

portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i                  

desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament. 

Les zones exteriors son espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu,               

s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a               

l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció se seguiran les indicacions establertes en el                

document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana 

 

 

Pla de Ventilació, neteja i desinfecció del centre: 

 

+ = ventilació √= neteja i desinfecció n= neteja 



 Abans de  

cada ús 

Després 

de cada  

ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al    

dia 

Setmanal

ment 

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 

   

√ 

  

Superfícies de  

taulells 

   
√ 

  

Cadires i bancs    

√ 

 Zones de  

contacte amb les   

mans. 

Grapadores i altres   

utensilis d’oficina 

   
√ 

  

Aixetes    √   

Ordinadors, 

teclats i ratolins 

   
√ 

 

Material 

electrònic: 

netejar amb un   

drap humit amb   

alcohol propílic  

70º 

Telèfons    √  

Interruptors 

d’aparell 

electrònics 

   

√ 

 



Fotocopiadores i  

impressores 

   √  

 Abans de  

cada ús 

Després 

de cada  

ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al    

dia 

Setmanal

ment 

Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOCS INTERIORS 

Ventilació de  

l’espai 
   +  

Mínim 10 minuts   

3 vegades/dia 

Superficies o  

punts de contacte   

freqüent amb les   

mans 

   √   

Terra    √   

Materials de jocs  n √   També si hi ha un     

canvi de grup   

d’infants 

Les joguines de   

plàstic dur poden   

rentar-se al  

rentaplats 

Joguines de  

plàstic 
 n √   

Joguines o peces   

de roba 
  √    

 Abans de  

cada ús 

Després 

de cada  

ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al    

dia 

Setmanal

ment 

Comentaris 

MENJADOR 



Ventilació de  

l’espai 
   +  

Mínim 10 minuts   

3 vegades/dia 

Superficies on es   

prepara menjar 
√ √     

Plats,gots,coberts.

.. 
 √    Aigua calenta 

Fonts d’aigua    √   

Taules, safates √ √     

Taulells  √     

Utensilis de cuina  √     

Taules per a usos    

diversos 

√ √ 
    

Terra    √   

 Abans de  

cada ús 

Després 

de cada  

ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al    

dia 

Setmanal

ment 

Comentaris 

LAVABOS,  ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilació de l’espai    +  
Mínim 10 minuts   

3 vegades/dia 

Canviadors  √     

Orinals  √     

Rentamans    √  
Especialment 

després de l’ús   



Inodors    √  massiu (després  

del pati, després   

de dinar) i   

sempre al final   

de la jornada 

Terra i altres   

superfícies 
   √  

Cubells de brossa,   

bolquers o  

compreses 

  √    

 

 

Suport de consergeria a la consecució del Pla de Neteja 

Durant aquest curs 2020-2021, i mentre es mantingui la situació d’alarma sanitària, caldrà             

que el conserge doni suport en les següents tasques: 

 

● Neteja, desinfecció i ventilació  

 

El document de PROCICAT determina que és necessari ventilar les instal·lacions interiors            

com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia                  

durant, almenys, 10 minuts cada vegada.  Caldrà donar suport en les tasques següents:  

 

Obrir finestres, per garantir la ventilació, 10’ abans de l’entrada de l’alumnat tant             

del mati a les 8:50h del matí com de la tarda a les 14:50h; el professorat i l’alumnat                  

se n’ocupen la resta de vegades. 

 

Desinfecció d’aquelles superfícies d’ús comú com els passadissos, els poms de les            

portes, les baranes de les escales, etc. amb freqüència següent: després de l’entrada             

a les 09:00, després del pati, i després de l’entrada a les 15:00, i quan aquestes                

superfícies hagin estat en contacte amb personal. 

 



Neteja i desinfecció dels elements de joc per a alumnat d’educació infantil (elements             

instal·lats de manera general als patis infantils del pati), cada vegada que un grup              

ocupa el pati i anteriorment havia estat ocupat per un altre grup.  

 

● Fluxos de circulació (per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre,             

durant les entrades i sortides) 

 

● Entrades i sortides 

 

Donar suport en les tasques següents:  

 

Control de les entrades i sortides, supervisant que es faci de manera esglaonada,             

d’acord amb les directrius de la direcció del centre (que haurà tingut en compte el               

nombre d’accessos i el nombre de grups estables)  

Presa de temperatura de l’alumnat en porta assignada. 

 

Supervisió de la correcta identificació de les entrades i sortides, i comunicar            

qualsevol incidència a la direcció del centre. 

 

Requeriment de l’ús de la mascareta per part de l’alumnat. fins que accedeixin a              

l’aula del seu grup estable. 

 

Aplicació de la directriu de la direcció del centre pel que fa a l’entrada de famílies al                 

recinte escolar.  

 

Requeriment a les famílies per tal que només hi hagi un adult acompanyant l’infant              

(si l’escola permés l’accés al recinte) 

 

Requeriment als adults per tal que compleixin rigorosament les mesures de           

distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la              

seva estada als accessos al centre educatiu 

 



Informació a l’alumnat que en entrar al centre cal rentar-se les mans amb gel              

hidroalcohòlic, i dirigir-lo on ha d’anar 

 

Control per tal que l’alumnat mantingui la distància sanitària i que porti la             

mascareta fins a la seva aula. 

 

 

Circulació dins del centre (passadissos i  lavabos) 

 

Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà controlar que es mantingui la distància             

interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 

 

 

 

 


