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Pla de neteja i desinfecció de les escoles 1er trimestre curs 21/22 

 

En el present pla C10 Serveis i Manteniments s.l., com empresa encarregada 

municipals de la vila, presenta la planificació i condicions de les tasques de 

neteja i desinfecció que el servei municipal posarà a disposició de les escoles 

per el primer trimestre del curs 2021/2022

característiques del servei i segueixen les condicions establertes per el pla 

absorbides per aquest servei. 

 

Aquest pla no inclou la ventilació, donat que el servei de neteja no està present 

tot al d  La ventilació 

és 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 

ls alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, 

almenys, 10 minuts cada vegada. 

 

Durant el proper curs c

taules de 

activitats i dels àpats, respectivament. La neteja i la posterior desinfecció 

les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de 

concurrència humana. 

 

del centre, si no que comença a treballar a les 17:00 hores i acaba a les 22:00, 

per tant queden excloses del seu àmbit totes aquelles tasques que impliquen la 
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desinfectar després de cada ús com son les taules i cadires, teclats, telèfons, 

botoneres, material de oficina, joguines, etc. 

 

es permeti la utilitza

prendre les mesures organitzatives internes corresponents. 

 

El servei de neteja municipal 

Neteja i desinfecció en establiments i locals de 

concurrència humana publicat per la Generalitat de Catalunya. 

 

Pautes de neteja i desinfecció 

 

actuacions de desinfecció.  

 

Per a la neteja es faran servir 

habitualment en el local, que 

 

 

La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i 

 

 

 

plaguicides no agrícoles o biocides o al Registre Oficial de Biocides, de la 

Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri de Sanitat 

per al Tipus de Producte 2: productes per a la desinfecció de superfícies i aèria, 

 directe a persones o 

animals, usats per a la desinfecció de superfícies, materials, equips, mobles, 

parets, terres i aire) i han de disposar del corresponent número de registre. Es 
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poden consultar els productes autoritzats amb aquesta finalitat al següent 

enllaç: Productes viricides autoritzats. 

 

Es podrà utilitzar 

una concentració 

5 minuts. Per a obtenir una solució al 

lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de 

Aquestes solucions 

actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

 

En qualsevol cas tots ells s  

que figurin a la resolució 

les seves etiquetes i fitxes de dades de seguretat. 

 

En determinades superfícies sensibles es recomana utilitzar, preferentment, 

productes desinfectants amb etanol al 70% i, en qualsevol cas, fer sempre una 

bona ventilació dels espais després de les actuacions de neteja i desinfecció. 

 

professional poden ser utilitzats per personal 

en el seu àmbit laboral que té els coneixements i habilitats necessàries en el 

 correctament els equips de 

protecció individual en cas necessari. En el cas del lleixiu, pot ser aplicat per 

 personal 

professional especialitzat). 

 

En cas de que existeixin zones amb presència de casos possibles, probables o 

confirmats de COVID-19 ar immediatament a la empresa i 

sensible. 
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abar la neteja i desinfecció es desinfectaran els elements i utensilis que 

han utilitzat per fer aquestes actuacions en ca  

 

 

Les tasques de neteja i desinfecció atribuïbles al servei de neteja 

principalment de 17 a 22 hores i la periodicitat de cada tasca es detalla a les 

següents taules:  

 

Llegenda periodicitats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadre periodicitats tasques servei de neteja municipal: 

 

Calendari anual en mesos (11 MESOS 
DE SETEMBRE A JULIOL) 

11 11 11 11 11 

SERVEIS A REALITZAR Ceip 
Germans 
Corbella 

Ceip 
Mil.lenari 

Ceip 
Granés 

Ceip Les 
Aigues 

Ceip Can 
Manent 

(parvulari o altres) i de psicomotricitat 
D D D D D 

Neteja i desinfecció dels serveis 
sanitaris, wàters dutxes ( rajoles, 
marbres,miralls, aixetes i altres 
elements) així com les piques de les 
aules de laboratori 

D D D D D 

Fregar vestidors esportius D D D D D 

Neteja amb mopa tractada amb 
productes captadors de la pols o 

D D D D D 

Diàriament 6 dies setmana DD Quinzenal Q 

Diàriament 5 dies setmana D Per encàrrec PE 

Dies alterns DA Mensualment M 

Dues Vegades per setmana 2/S Trimestralment T 

Tres Vegades per setmana 3/S Tres vegades per any 3/A 

Setmanalment S Anualment A 
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Calendari anual en mesos (11 MESOS 
DE SETEMBRE A JULIOL) 

11 11 11 11 11 

SERVEIS A REALITZAR Ceip 
Germans 
Corbella 

Ceip 
Mil.lenari 

Ceip 
Granés 

Ceip Les 
Aigues 

Ceip Can 
Manent 

passadissos, vestíbuls, escales i espais 
utilitzats a cada centre en programes 

 

Escombrar paviments, mosaics i 
rajoletes 

D D D D D 

Buidar papereres a les aules, oficines, 
tutories, patis, etc. 

D D D D D 

recinte 
DA S S S S 

Manteniment de la neteja de mobiliari i 
estris 

D D D D D 

 - D D D D 

Manteniment de portes de pas, 
incloent reixats, portes de vidre o 
altres. 

D D D D D 

Fregat pissarres S S S S S 

Fregat dels paviments de les aules 2/S 2/S 2/S 2/S 2/S 

Fregat de passadissos, vestíbuls, 
escales i espais utilitzats a cada centre 
en 
extraescolars. 

D D D D D 

Neteja amb mopa tractada amb 
productes captadors de la pols o 
similars dels paviments de biblioteca o 
laboratori 

3/S 

D 

3/S 

D 

3/S 

D 

3/S 

D 

3/S 

D 

Neteja amb mopa tractada amb 
productes captadors de la pols o 
similars dels paviments i fregat de les 

 

2/S 

D 

2/S 

D 

2/S 

D 

2/S 

D 

2/S 

D 

Repàs de les aules del gimnàs 
(actualment fa funcions de menjador) 

S 

D 

S 

D 

S 

D 

S 

D 

S 

D 

Fregat dels terres de les aules del 
gimnàs (actualment fa funcions de 
menjador) 

S 

D 

S 

D 

S 

D 

S 

D 

S 

D 

Fregat dels terres de direcció, sala de 
professors, secretària, oficines i 

2/S 2/S 2/S 2/S 2/S 
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Calendari anual en mesos (11 MESOS 
DE SETEMBRE A JULIOL) 

11 11 11 11 11 

SERVEIS A REALITZAR Ceip 
Germans 
Corbella 

Ceip 
Mil.lenari 

Ceip 
Granés 

Ceip Les 
Aigues 

Ceip Can 
Manent 

tutories. 

 S - S S S 

tapisseries 
- S S - S 

Escombrar accesos i paviments dels 
terrats 

S S S S S 

Escombrar i fregar la cambra de 
calderes , de comptadors o trasters 

A A T A A 

Neteja dels vidres interiors i exteriors 
en llocs accessibles en alçaries menors 
de 2,5 m 

T T T T T 

Neteja dels vidres interiors i exteriors 
en llocs accessibles en alçaries 
superiors a 2,5 m 

T T T T T 

Neteja de marcs, prestatgeries, punts 
de llum i pantalles 

3/A 3/A 3/A 3/A 3/A 

Esteranyinar sostres i parets 3/A 3/A 3/A 3/A 3/A 

Netejar a fons mobiliari, arrambadors, 
fòrmiques i detalls 

3/A 3/A 3/A 3/A 3/A 

Netejar a fons els sectors metàl·lics, 
passamans, baranes,i els vidres de les 
portes i mampares 

3/A 3/A 3/A 3/A 3/A 

Netejar lluernaris, claraboies, 
persianes 

A A A A A 

 

*Una vegada comunicats els usos de tots els espais del centre es podrà revisar 

la possibilitat de modificar aquestes periodicitats. 

 

Notes: 

- 

municipal de neteja. 

- queda fora de 
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- 

-ho si no pot esperar a la 

neteja de la tarda. 

- Fora de les actuacions descrites anteriorment existeixen una sèrie de 

amb una periodicitat més freqüent que diària o fins i tot després de cada 

ús. En aquests casos hauran de ser els usuaris dels espais els 

responsables personals de cada neteja. Entre altres aquests son alguns 

usuaris hauran de fer al llarg del dia tantes vegades com sigui necessari: 

  - Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

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

- Botoneres dels ascensors (aparell electrònic) 

-  

- Taulells i mostradors 

- Taules 

- Cadires 

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

- Telèfons 

-  

- Comandaments a distància 

- Jocs i joguines 

- Aixetes 

- Canviadors, orinals, etc. 

- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per 

 moment. Quan es faci 

ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la 

 cisterna. 

- Màquines expenedores 

- Fotocopiadores 
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- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

 

Gestió de residus 

 

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat 

de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses. 

llençar al contenidor 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 distribució de punts de recollida així com la correcta separació de residus 

municipals recollirà les bosses de les aules i les portarà als contenidors 

corresponents sense corregir les possibles irregularitats que es puguin produir 

donat que les t

residus. 

 

 

 

Cardedeu, 22 de setembre de 2021 

 


