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1. INTRODUCCIÓ
L’obertura de les escoles és alhora una necessitat i un repte. Entre tots ens hem d’involucrar i comprometre’ns per a
garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.
L’obertura de l’escola es farà tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les
activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i seguint la normativa existent.
2. FINALITAT
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les
màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones del centre educatiu, la correcta
gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.
Cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge tal
com el fèiem abans i aplicant les mesures sanitàries de protecció.
3. VALORS
➢ Seguretat : El centre educatiu ha de continuar sent un espai on l’activitat educativa es pugui dur a terme
d’una manera segura i confortable.
➢ Salut : Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de
casos i contactes.
➢ Equitat : El període de confinament ha tingut efectes desiguals en els diferents grups de població. Volem
afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent del centre
educatiu.
➢ Vigència : Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar, i alhora fàcilment adaptables
si es canvia el context epidemiològic.
4. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
4.1 Grups de convivència i socialització molt estables
Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la
socialització de les persones que l’integren. El seu principal valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de
possibles casos que s’hi donin, permetent així una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes.
Els grups estables s’han de mantenir junts en el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com
al pati. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general el mateix espai físic. Els alumnes seran
sempre els mateixos.
En aquests grups de convivència estable no és necessari requerir la distància física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5 metres (2,5 m²), ni l’ús de la mascareta.
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals
de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si (com és el cas de l’àrea
de Religió), s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el
manteniment de la distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la
mascareta.
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4.2 Mesures de prevenció personal
➢ Distanciament físic : L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.
➢ Higiene de mans : El rentat de mans es farà a l’arribada i a la sortida del centre educatiu, abans i després
dels àpats, abans i després d’anar al WC , abans i després de la sortida al pati.
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: A l’arribada al centre,
abans del contacte amb els infants, abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels
infants i dels propis, abans i després d’acompanyar un infant al WC, abans i després d’anar al WC, abans i
després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), i com a mínim una vegada cada 2 hores.
Es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans (aules, wc, menjador), amb disponibilitat de
sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.
4.3 Ús de mascareta
En entrar al centre els alumnes més grans de sis anys i el personal del centre han de portar la mascareta fins a la
seva aula. En els passadissos, lavabos i altres espais comuns hauran de portar mascareta.
Cada infant haurà de portar una bossa de paper/plàstic per desar-la en cas que sigui necessari.

Col·lectiu

Indicació

Segon cicle d’Educació infantil

No obligatòria

De 1r a 6è de primària

No obligatòria si s’està amb el grup
de convivència dins de l’aula.
Obligatòria fora del grup de
convivència i mantenint la
distància d’1,5 metres.

Tipus de mascareta
Higiènica amb compliment de la
norma UNE
Higiènica amb compliment de la
norma UNE

4.4 Requisits d’accés al centre educatiu
La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar que no
tingui elevació de la temperatura igual o superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la
taula de símptomes:

Febre o febrícula
Tos
Dificultats per respirar
Mal de coll , acompanyat de febre
Congestió nasal, acompanyada de febre
Vòmits o diarrees
Mal de cap
Malestar
Dolor muscular
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No es pot anar a l’escola, si l’infant presenta alguna de les següents situacions:
-

Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.

-

Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.

-

Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.

-

Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret
d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

4.5 Neteja, desinfecció i ventilació
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors.
Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada (conserge) i la sortida (docents de
l’aula) dels alumnes i 3 vegades més (pati, franja migdia, a la meitat de la sessió de la tarda) durant el dia,
almenys, 10 minuts cada vegada.
Si les condicions meteorològiques ho permeten, es deixaran les finestres obertes durant les classes.
Es garantirà 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.
Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de les
portes.
Gestió de residus
Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llençaran
en contenidors amb bosses, amb tapa i pedal.
5. Pla d’Organització de centre
5.1 Organització Pedagògica
Pla d’acollida de l’alumnat d’Infantil 3 anys
El període d’adaptació de l’alumnat d’educació infantil 3 anys, finalment serà de cinc dies (S’ha informat en
Consell escolar i s’ha aprovat per unanimitat fer-lo durant els dies 14, 15, 16, 17 i 18 de setembre).
L’alumnat de cadascun dels grups estables de convivència es divideix en dos subgrups i vindran en torns
diferenciats:
Grup 01: de 09:10 a 10:40h acompanyat per un membre de la unitat familiar.
Grup 02: d’11:10 a 12:40h acompanyat per un membre de la unitat familiar.
Les activitats planificades pels dies d’adaptació es faran majoritàriament al pati d’educació infantil.
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Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport
educatiu
Les mesures de suport, ja siguin universals, addicionals i/o intensives es faran majoritàriament dins de l’aula
del grup de convivència.
El suport de l’alumnat SIEI, en algunes ocasions es farà a l’aula 65 i Aula ? però sempre amb la MEE i/o
Educadora d’EE referent del grup estable al qual pertany.
En aquests casos, l’alumnat que hi sigui present haurà de mantenir la distància de seguretat en la mesura del
possible.
Suport NEE

Grups estables dels quals
provenen
I4 A – 2n A - 4t A
I3 B – I4 B – I5 B

Docent

Nombre de sessions
setmanals

1MEE
1 Educadora EE

En el cas d’absència al centre de cap dels alumnes amb els que s’ha de fer intervenció, ja sigui alumnat SIEI amb
intervenció de la MEE o alumnat SIEI amb intervenció de l’educadora EE, la responsable que no té alumnat de
cap dels seus grups assignats, podrà fer intervenció amb alumnat dels grups de la seva companya, fora de l’aula
dels seus grups de convivència estable (Aula 65).
En qualsevol cas, es portarà un registre (document drive) on s’hi farà constar el nom de l’alumne, la data i hora
de la intervenció, i el nom de la responsable que l’ha fet.
Pla de treball del centre educatiu en confinament

NIVELL EDUCATIU

Educació Infantil

Educació Primària

Mètode de treball i
recursos didàctics
previstos

Activitats educatives
mitjançant la web del
centre i el drive del
compte del nivell
educatiu.
Les activitats podran
ser amb suport digital i
sense.
App Ciberemat i llibre
digital EMAT.
Activitats educatives
mitjançant
l’entorn
virtual d’aprenentatge
Classroom.
Les activitats podran
ser amb suport digital i
sense.
App Ciberemat i llibre
digital EMAT.

Mitjà i periodicitat del
contacte amb el grup

Videoconferències
diàries per impartir els
diferents
àmbits
curriculars per part de
tot l’equip docent que
intervé en el grup
estable
de
convivència.

Videoconferències
diàries per impartir les
diferents
àrees
curriculars per part de
tot l’equip docent que
intervé en el grup
estable
de
convivència.

Mitjà i periodicitat del
contacte individual
amb l’alumne/a

Mitjà i periodicitat del
contacte amb la
família

S’atendran
casos
individuals
per
resoldre dubtes.
Atenció
individualitzada per
part del personal de
suport d’aquell grup a
l’alumnat
amb
necessitats educatives
específiques.
S’atendran
casos
individuals
per
resoldre dubtes.
Atenció
individualitzada per
part del personal de
suport d’aquell grup a
l’alumnat
amb
necessitats educatives
específiques.

A
demanda
de
mestres i/o famílies.
Canals: telèfon, mail,
meet.

A
demanda
de
mestres i/o famílies.
Canals: telèfon, mail,
meet.
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Relació amb la comunitat educativa
Per fer la difusió i informació del Pla d’organització i actuació per aquest nou curs escolar a les famílies, es farà
una reunió telemàtica amb cadascun dels nivells del centre educatiu, abans de l’inici de les classes.
Les reunions d’inici de curs amb les famílies es faran de forma telemàtica. S’enviarà un resum del contingut de
la reunió per correu electrònic.
El seguiment amb les famílies es farà preferentment per telèfon, correu electrònic i/o videoconferència. Amb
les famílies que això no sigui possible o la situació ho requereixi, s’organitzaran de forma presencial (mantenint
sempre la distància de seguretat i l’ús de la mascareta, així com la resta de mesures de seguretat).
Totes les reunions de Consell Escolar es faran de forma telemàtica (Eina Meet).
5.2 Organització de grups d’alumnes, professionals i espais

Docents
Grups

Nombre
d’alumnes

I3 A

25

I3 B

25

I4 A

26

I4 B

1
2

Estable

PAE
Temporal

Estable

2 (Ed. Especial, mestra reforç I4)

1 TEI

Aula 34

2 (MEE del SIEI, mestra reforç
I5)

1 TEI

Aula 35

Aula 65 SIEI1

1 (Mireia Ballús)

2 (Mestra suport 1, Ed. Especial)

1 SIEI

Aula 36

Aula 65 SIEI

25

1(Anna Chaves)

2 (Mestra Suport 1, Ed. Especial)

1 SIEI

Aula 37

Aula 65 SIEI

I5 A

24

1 (Patricia Sotillo)

I5 B

25

1(Maite Puig)

1r A

25

1 (Saray Muñoz)

1r B

25

1 (Emma
Rodríguez )

2n A

25

1 (Sílvia Cayero)

2n B

25

1 (Mª Pau Gil)

3r A

18

2 (Sílvia Peris +
Marta Roldán )

3r B

18

1 (Núria Darder)

3r C

17

1 (Marisa
Hernández)

1 (Lourdes
Bertrán)
1 (Socorro
Santos)

Temporal

2 (Mestra Suport 2-IAN, Ed.
Especial)
2 (Mestra Suport 2-IAN, Ed.
Especial)
7 (Anglès, Música, Ed. Física, Ed.
Especial, Religió, 2 paral·lels)
5 (Anglès, Música, Ed. Física, Ed.
Especial, Religió)
7 (Anglès, Música, Ed. Física, Ed.
Especial, MEE del SIEI, Religió,
paral·lel)
6 (Anglès, Música, Ed. Física, Ed.
Especial, Religió, paral·lel)
7 (Reforç COVD-Anglès, Música,
Ed. Física, Ed. Especial, Religió, 2
paral·lels)
7 (Reforç COVD-Anglès, Música,
Ed. Física, Ed. Especial, Religió, 2
paral·lels)
7 (Reforç COVD-Anglès, Música,
Ed. Física, Ed. Especial, Religió, 2
paral·lels)

Estable

Espai
Temporal

Aula 38
1 SIEI

Aula 39

Aula 65 SIEI

Aula 16

Gimnàs2

Aula 15

Gimnàs

Aula 55

Aula 65 SIEI
Gimnàs

Aula 56

Gimnàs

Aula 52

Gimnàs

Aula 51

Gimnàs

Aula 50

Gimnàs

Alumnat SIEI- De manera puntual
S’utilitzarà només en dies de pluja
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Docents

PAE

Nombre
d’alumnes

Estable

Temporal

26

1 (Sandra Rubio)

6 (Reforç COVD-Anglès, Música,
Ed. Especial, MEE del SIEI ,
Religió, Reforç COVID-1)

4t B

25

1 (Mª Francisca
Martínez)

5è A

25

1 (Albert
Vesperinas)

5è B

26

1 (Maite Arcas)

6è A

26

1 (Clara
Carrasco)

6è B

24

1 (Laura Vecino)

Grups
4t A

Estable

6 (Reforç COVD-Anglès, Música,
Ed. Física, Ed. Especial, Religió,
Reforç COVID-1)
7 (Anglès, Música, Ed. Física, Ed.
Especial, Religió, Reforç COVID2, paral·lel)
7 (Anglès, Música, Ed. Física, Ed.
Especial, Religió, Reforç COVID2, paral·lel)
6 (Anglès, Música, Ed. Física, Ed.
Especial, Religió, paral·lel)
5 (Anglès, Música, Ed. Física, Ed.
Especial, Religió)

Espai

Temporal

1
Vetlladora

Estable

Temporal

Aula 49

Aula 65 SIEI
Gimnàs

Aula 48

Gimnàs

Aula 54

Gimnàs

Aula 53

Gimnàs

Aula 57

Gimnàs

Aula 58

Gimnàs

Quan es faci l’optativa de Religió (una sessió setmanal) caldrà mantenir la distància de seguretat i l’ús de la
mascareta entre els membres dels dos grups de convivència estable (A i B). L’aula de Religió aquest curs serà
l’aula 47 (mesura el mateix que la resta d’aules dels grups estables de convivència).

Àrea

Religió

Grups estables dels quals
provenen els alumnes
1r A, B
2n A, B
3r A, B, C
4t A, B
5è A, B
6è A, B

Docent
1
1
1
1
1
1

Nombre
de
sessions
setmanals
1 dimarts 09:00-09:50
1 dimarts 11:40-12:30
1 dimecres 09:00-09:50
1 dilluns 09:40 – 10:30
1dilluns 11:30 – 12:20
1dilluns 08:50-09:40

El Gimnàs s’utilitzarà en cas només de pluja.
HORARI 1 CG
HORARI 2 CM

3
4

dilluns
5è A 08:50
6è A 09:40

11:30 a 12:20
11:40 a 12:30

4t B

15:00 a 16:30

2n A

dimarts
3r A 09:00
3r B 09:50

dimecres
5è A
5è B/4t B4

dijous
3r B
3r A

divendres
5è B/4t A3
6è A

4t A
3r C
1r A

3r C
1r B

2n B

Només en farà ús un dels grups de convivència estable, l’altre anirà a la seva aula. Aniran alternant els dies.
Només en farà ús un dels grups de convivència estable, l’altre anirà a la seva aula. Aniran alternant els dies.
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5.3 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
Tenim cinc accessos d’entrada i de sortida. Dividim l’alumnat de forma que tenen accessos diferents en funció
del curs. Hi haurà unes marques que delimitaran els llocs on l’alumnat ha d’esperar per entrar (Línies amb
distància de seguretat).
L’entrada es farà per nivells, amb un interval de 10 minuts entre aquests.
Per garantir les mesures de seguretat a les entrades i sortides del centre, així com passadissos i llocs de
concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del
grup estable, a banda de procurar mantenir la distància de seguretat (!,5 metres).

Entrada

08:50

09:00

09:10

14:50

15:00

15:10

Curs

Porta Accés

5è de Primària
4t de Primària
6è de Primària
2n de Primària
3r de Primària
1r de Primària
I3 anys
I4 anys
I5 anys

Av. del Canal (Pati primària)
C/Penedès (Entrada servei menjador)
Fondo d’en Peixo (Entrada Principal)
Av. del Canal (Pati primària)
C/Penedès (Entrada servei menjador)
Fondo d’en Peixo (Entrada Principal)
Fondo d’en Peixo (Entrada Principal)
Fondo d’en Peixo (Pati Fondo d’en Peixo)
Av. del Canal (Costat Psico)

5è de Primària
4t de Primària
6è de Primària
2n de Primària
3r de Primària
1r de Primària
I3 anys
I4 anys
I5 anys

Av. del Canal (Pati primària)
C/Penedès (Entrada servei menjador)
Fondo d’en Peixo (Entrada Principal)
Av. del Canal (Pati primària)
C/Penedès (Entrada servei menjador)
Fondo d’en Peixo (Entrada Principal)
Fondo d’en Peixo (Entrada Principal)
Fondo d’en Peixo (Pati Fondo d’en Peixo)
Av. del Canal (Costat Psico)

Sortida

12:20

12:30

12:40

16:20

16:30

16:40
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Els accessos a les aules es faran seguint el recorregut dels punts de colors.
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PLANTA BAIXA:
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PRIMERA PLANTA:

5.4 Organització de l’espai d’esbarjo
Cal procurar que els grups estables es mantinguin durant l’espai d’esbarjo. Quan això no sigui possible o sigui
convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà mantenir la distància de seguretat o portar
mascareta.
Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, farem dos torns de pati i cada grup estable disposarà
d’un espai diferenciat.
Sectoritzarem el pati en tants espais com grups estables.

Curs – Nivell - Grup
I3 anys A – I3 anys B – I4 anys A – I4 anys B
I 5 anys A – I5 anys B
1r A – 1r B – 2n A – 2n B – 3r A – 3r B de primària
4t A - 4t B- 5è A- 5è B- 6è A – 6è B de primària

Hora Esbarjo
10:30 Pati Infantil
11:10 Pati Infantil
11:10 Pati Primària
10:30 Pati Primària

11
Pla d’actuació Curs 20-21 Escola del Parc

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
ESCOLA del PARC

Sectorització pati TORN Comunitat de MITJANS

Sectorització pati TORN Comunitat de GRANS
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5.5 Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19
La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora.
Davant d'un infant que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. (Aula d’aïllament: Despatx costat w.c.
Consergeria)
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la
persona que quedi al seu càrrec). La persona que es quedarà al càrrec serà el/ la docent de reforç del
grup de convivència estable al qual pertany.
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. (Responsable: Directora)
4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. (Responsable: Directora)
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació (Gestor COVID – A.G.) per informar de
la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. (CAP Ramona Vía – M.Z)
6. La família ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions
necessàries.
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. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública
serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments
parcials o total del centre serien:
✓ Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: Tot el grup de convivència
estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot
el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb
vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a
aquest grup.
✓ Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents
d’un mateix espai: Es podria plantejar la quarantena dels grups de convivència d’aquell
espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de
nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també
durant 14 dies.
✓ Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en
diferents espais: S’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats,
durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous
casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu,
també durant 14 dies.
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial
del centre educatiu serà el resultat de la valoració per part de l’autoritat sanitària.
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5.5 Pla de ventilació, neteja i desinfecció. Orientacions.
Facilitem aquestes orientacions a l’Ajuntament per a que elaborin el seu propi pla de neteja i desinfecció.
ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Abans
de cada
ús

Després
de cada
ús

Diàriament

Ventilació de
l’espai
Manetes de
portes i finestres
Baranes i
passamans,
d’escales i
ascensors
Superfície de
taulells i
mostradors

≥ 1 vegada al
dia

Setmanalment

Comentaris
Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

Ventilació

Responsable
Conserge i
docents

Neteja
i Desinfecció

Conserge i
docents

Neteja
i Desinfecció

Conserge i
docents

Neteja
i Desinfecció

Cadires i bancs

Neteja
i Desinfecció

Grapadores i
altres utensilis
d’oficina

Neteja
i Desinfecció

Especialment en
les zones que
contacten amb les
mans

Neteja
i Desinfecció
Neteja
i Desinfecció

Aixetes
Botoneres dels
ascensors
Ordinadors,
sobretot teclats i
ratolins
Telèfons i
comandaments a
distància
Interruptors
d’aparells
electrònics

Neteja
i Desinfecció

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

Neteja
i Desinfecció
Neteja
i Desinfecció
Neteja
i Desinfecció

Fotocopiadores

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS
Abans
de cada
ús

Després
de cada
ús

Diàriament

Ventilació de
l’espai
Superficies o
punts de
contacte
freqüent amb les
mans

Ventilació

Neteja
i Desinfecció

Setmanalment

Comentaris

Responsable

Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

Conserge i
docents

Conserge i
docents

Neteja
i Desinfecció

Terra
Materials de
jocs

≥ 1 vegada al
dia

Neteja

Neteja
i

Docents
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AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS
Abans
de cada
ús

Joguines de
plàstic

Després
de cada
ús

Neteja

Joguines o
peces de roba

Diàriament

≥ 1 vegada al
dia

Setmanalment

Comentaris

Desinfecció
Neteja
i
Desinfecció
Neteja
i
Desinfecció

Responsable

Docents

Docents

MENJADOR
Abans
de cada
ús

Ventilació de
l’espai
Superficies on es
prepara el
menjar

Després
de cada
ús

Diàriament

Neteja
i Desinfecc.

Comentaris

Responsable

Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

Equip de cuina

Neteja
i Desinfecció

Equip de cuina
Amb aigua
calenta: rentats
a elevada
temperatura.
Sense aigua
calenta:
desinfecció en
dilució de lleixiu
al 0,1 %.

Neteja
i Desinfecció

Neteja
i Desinfecció

Fonts d’aigua
Neteja
i Desinfecc.

Taulells
Utensilis de
cuina
Taules per a
usos diversos

Setmanalment

Ventilació

Plats, gots,
coberts ...

Taules i safates

≥ 1 vegada al
dia

Neteja
i Desinfecc.

Equip de cuina

Equip de cuina

Neteja
i Desinfecció
Neteja
i Desinfecció

Equip de cuina
Equip de cuina

Neteja
i Desinfecció

Equip de cuina

Neteja
i Desinfecció

Equip de cuina
Neteja
i Desinfecció

Terra

Equip de cuina

LAVABOS, VESTUARIS I DUTXES
Abans
de cada
ús

Després
de cada
ús

Diàriament

Ventilació de
l’espai

Ventilació

Setmanalment

Comentaris

Responsable

Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

Neteja
i Desinfecció
Neteja
i Desinfecció

Rentamans
Inodors
Dutxes

≥ 1 vegada al
dia

Neteja
i Desinfecció

Terra i altres
superfícies
Cubells de
brossa o
compreses

No es faran servir
Neteja
i Desinfecció
Neteja
i Desinfecció
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LAVABOS, VESTUARIS I DUTXES
Abans
de cada
ús

Bancs i
penjadors

Després
de cada
ús

Diàriament

≥ 1 vegada al
dia

Setmanalment

Comentaris

Responsable

Neteja
i Desinfecció

ZONA DE DESCANS (Aula 45- Sala Psicomotricitat) – I3 anys
Abans
de cada
ús

Després
de cada
ús

Diàriament

Ventilació de
l’espai
Llits

≥ 1 vegada al
dia

Setmanalment

Comentaris
Mínim 10 minuts
3 vegades/dia

Ventilació

Monitoratge
menjador

Neteja
i Desinfecció
Neteja
i Desinfecció

Llençols
Terra

Neteja
i Desinfecció

Altres
superfícies

Neteja
i Desinfecció

Responsable

Rentat a ≥60ºC

Família

Monitoratge
menjador
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