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PROTOCOL DE DESINFECCIÓ DE LES AULES DURANT EL DIA (quan sigui 

necessari).  

Consideracions: 

● Aquest Pla de ventilació, neteja i desinfecció està adaptat a aquest centre educatiu             

en funció dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència.  

● S’utilitzaran només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de             

productes incompatibles pot provocar intoxicacions. 

● La neteja es farà de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir              

l’eficàcia dels desinfectants.  

● Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les             

mesures de precaució indicades.  

● Es farà neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats             

successivament per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais          

multi activitats, sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents           

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

● La ventilació és tan important com la neteja en especial on hi ha presència 

continuada de persones. Totes les aules hauran de ser adequadament ventilades. Si és 

possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes. 

 
PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT EN EL PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 

L’alumnat contribuirà en la ventilació, neteja i desinfecció dels espais que utilitzi, especialment la              

seva aula de referència i els espais comuns que utilitzi, assegurant la ventilació d’un mínim 10                

minuts a cada franja. 

L’alumnat participarà en la neteja, desinfecció i ventilació després de l'ocupació dels espais             

compartits. A continuació passarà el servei de neteja prèviament a l'ocupació pel següent grup. 

 
PARTICIPACIÓ DEL PROFESSORAT EN EL PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 

El professorat contribuirà en la ventilació, neteja i desinfecció dels espais que utilitzi, especialment la               

seva aula de referència i els espais comuns que utilitzi, assegurant la ventilació d’un mínim 10                

minuts a cada franja. Sempre que es pugui es farà classe a l’exterior o bé amb les finestres i les                    

portes obertes. 

També participarà en la neteja, desinfecció i ventilació dels espais o infraestructures i             

equipaments específics per a ús del professorat que hi hagi en espais compartits. A continuació               

passarà el servei de neteja prèviament a l'ocupació pel següent grup. 
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ÚS TEMPORAL D’ESPAIS DE MANERA COMPARTIDA 

En el cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups en cada canvi                 

de grup es farà una neteja i desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre                   

grup. 

Hi participarà l’alumnat i el professorat en acabar d’utilitzar l’aula, ventilant i netejant i desinfectant               

les taules i cadires. El professorat netejarà i desinfectarà la seva taula i l’equipament informàtic en                

cas que n’hi hagi. Els equipaments informàtics en espais compartits s’hauran d’utilitzar prèvia             

desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic i amb ús de mascareta. 

 
FUNCIONS DEL SERVEI DE NETEJA EN EL PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 

El servei de neteja contractat pel centre durà a terme la ventilació, neteja i desinfecció del centre                 

atenent a la Planificació establerta fora de l’horari lectiu. 

A més a més després de l’estona d’esbarjo el servei de neteja contractat farà la neteja i desinfecció                  

de tots els vàters d’illa i de professorat. 
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