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PROTOCOL DE VENTILACIÓ DELS ESPAIS 
Per elaborar aquest pla de ventilació, neteja i desinfecció es proposen les següents consideracions              

amb tots els aspectes a tenir en compte. Aquest pla està basat en les recomanacions fetes pel                 

Departament de Salut i recollides en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius                 

en el marc de la pandèmia. 

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. 
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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. 

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. 

 

Funcions de consergeria en el Pla de ventilació, neteja i desinfecció del centre 

El personal no docent vetllarà per la higiene i neteja dels espais de trànsit i garantirà el repartiment                  

dels estris de neteja necessaris als diferents espais. 

També es faran càrrec de l’ús de la màquina de desinfecció per ozó a les aules i vetllaran pel seu                    

correcte funcionament i el compliment de les normes  de seguretat. 

Així mateix cada matí també verificaran els aspectes remarcats a la Llista de comprovació per a la                 

l’obertura diària dels centres educatius:  
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