
VENTILACIÓ

PLA DE NETEJA

DESINFECCIÓ



 

5. Pla de neteja, ventilació i desinfecció 

En relació a la publicació el gener del 2021 de les noves orientacions sobre ventilació en els centres                  

educatius en el marc de la covid-19 es tindran en compte les següents consideracions: 

- Mantenir la ventilació creuada i contínua per tal que sigui més efectiva. 

- A l’hivern cal cercar l’equilibri entre la ventilació i el confort tèrmic, quan el professor surti de l’aula 

obrirà la porta i les dues finestres 20 cm per tal de mantenir la ventilació creuada un mínim de 5 

minuts. El professor de l’hora següent serà l'encarregat de tancar per tal de mantenir una bona 

temperatura de confort. Els dies ventosos o amb gran diferència de temperatura entre l’interior i 

l’exterior faciliten la ventilació i permeten obertures menors. 

- A l’hivern es recomana a professors i alumnes anar ben abrigat. 

5.1 Espais comuns i equipaments 

5.2 Aules i espais de jocs interiors 
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Ventilació 

Normativa: mínim 10 minuts 5 
vegades/dia+ entrada i sortida 

 
A l’hivern mínim 5 minuts en el 

canvi de classe 

Professor es responsabilitza de deixar     

les finestres obertes per ventilar 

- canvi de classe 
- hora del pati (mínim 10 minuts) 
- migdia (mínim 10 minuts) 
- final de la jornada (mínim 30      

minuts) 

 
 
 
 

Neteja i desinfecció 
 
 

Manetes i poms de portes i finestres, 
baranes i passamans. 
Superfície de taulells i mostradors. 
Cadires i bancs. Tobogan, ... 

 
 

diàriament 

Grapadores i altres utensilis d’oficina, 
aixetes, ordinadors teclats i ratolins, 
telèfons i comandaments a distància, 
interruptors i fotocopiadores 

diàriament 
Material electrònic: netejar amb un drap 

humit amb alcohol propílic 70º 

Ventilació 

Normativa: mínim 10 minuts 5 
vegades/dia+ entrada i 

sortida 
 

A l’hivern mínim 5 minuts en 
el canvi de classe 

 

Professor es responsabilitza de    

deixar les finestres obertes per     

ventilar 

- canvi de classe 
- hora del pati (mínim 10 minuts) 
- migdia (mínim 10 minuts) 
- final de jornada (mínim 30 minuts) 

 

 
 
 

Neteja i desinfecció 

Superficies o punts de contacte  
Terra 

diàriament 

Materials de jocs 
Joguines de plàstic 
Joguines de tela 
 

- després de cada ús i si canvia grup 
infants 

- (rentadora 60ºC 
 



 

5.3 Zona de descans 

 

5.4 Lavabos 

 

5.5 Menjador 
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Ventilació mínim 10 minuts 3 vegades/dia 

 

- abans de dormir 
- després de dormir 
- al final de la jornada  

 
 

Neteja i desinfecció 

Llitets: cada infant un llitet. 
Terra 
Altres superfícies 

Diàriament i si hi ha un canvi de grup 
d’infants 

Llençols individuals nens Rentat 60ºC  
Cada setmana 

 

Ventilació 

mínim 10 minuts 3 vegades/dia - després del pati 

- després de dinar 

- al final de la jornada  

Neteja i desinfecció Canviadors i orinals 
Terra 
Cubells de brossa 
Superfícies, rentamans i inodors 

- després del pati 

- després de dinar 

- al final de la jornada  

Horari wc infantil wc primària wc 1-2ESO wc 3-4ESO wc btx-cfgm 

11:00h Mònica Tere    

11:10h   Natalia Natalia Natalia 

14:30h Mònica Emi    

15:00h   Tere Araceli Araceli 

final jornada Mònica Emi Tere Araceli Araceli 

Ventilació mínim 10 minuts 3 vegades/dia 

si el clima ens ho permet, mentre       
dinen deixarem les finestres    
obertes 

- abans de dinar 

- després de dinar 

- al final de la jornada 

 
 
 
 

Superfícies on es prepara el 
menjar, taules, safates 

abans i després de cada ús 

Plats, gots, coberts… 
Utensilis de cuina 

després de cada ús 
rentats a elevada temperatura o amb 



 

5.6 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.  El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres 

residus personals d’higiene es llençaran en contenidors amb bossa, tapa i pedal,  són considerats com a 

fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris). 

6. Transport 
El Centre realitza tres rutes de transport escolar: 

 

- S’aplicarà gel hidroalcohòlic a l’entrada i sortida del bus 

- Es procurarà la màxima separació entre els usuaris quan es pugui 

- Se'ls prendrà la temperatura a l’entrar al bus 

- Els alumnes portaran mascareta des del moment que accedeixen al transport           

fins que arribin a l’aula. El setembre demanarem a les famílies si hi ha algun               

alumne que no pot portar mascareta. 

 

- S’evitarà l’aire acondicionat-calefacció, però si cal s’utilitzarà el circuit extern. 

- A les parades les unitats familiars mantindran una distància adequada i portaran            

posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït,            

sols pot venir un acompanyant per família. 

- Per cada bus hi haurà un monitor responsable. 
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Neteja i desinfecció 

 

Fonts d’aigua 
Taulells 

dilució de lleixiu 

Terra diàriament 

Ruta Empresa contractada Monitor 
responsable 

Horari 
arribada 
centre 

Horari sortida 
centre 

LÍNIA 1: Figueres-Peralada-escola SARFA Irina Requena 08:50 17:10 

LÍNIA 2: L’Escala-Sant 
Pere-Castelló-Empuriabrava-Sta 
Margarita-escola 

AUTOCARS VIÑOLAS Encarni Millán-matí 
Marta Martínez-tarda 

08:50 17:10 

LÍNIA 3: CADAQUÉS MICROBUSOS BARCELÓ Maribel Morcillo 08:50 17:10 

 Número d’alumnes que no poden portar mascareta 

LÍNIA 1  

LÍNIA 2  

LÍNIA 3  


