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ENTREGA EPI i PROTOCOL 

A tot docent que s’incorpori a l’escola se li donarà l’EPI i el protocol. Una vegada 
entregats es farà signar conforme ho ha rebut. L’EPI que es dona és el que 
s’explicita en les instruccions del Departament d’Educació.  

 

1. LLAR INFANTS 

PREVISIÓ ALUMNES 

 Matriculats Assistència No assistència PENDENTS 
RESPOSTA 

LLAR 1 30 4 19 7 

LLAR 2 54 6 31 17 

 

PREVISIÓ DOCENTS: Les docents de la Llar estan en ERTO.  

Assistència LLAR docents: Marina Hernández 

                                            Aline Cassol 

                                            Jaume Navarro 

            Judit Nolasco 

ESPAIS: S’habilitaran les dues aules de LLAR 1 i una de Llar 2 ja que tenen 
sortida al pati i compleixen amb el requisit de 4m2 per infant.  

PATI LLAR: es farà servir el pati de la Llar. 

 

DOCUMENTS 

Adjuntem document amb la informació que s’ha fet arribar a les famílies i on hi 
ha la resta d’informació: DOCUMENT FAMÍLIES LLAR INFANTS 

Adjuntem document que s’ha fet arribar als docents que es faran càrrec de la 
Llar d’Infants: DOCENTS - PLA OBERTURA 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gYQDf7Lt41JbcD4Ws9auQHbPhS4l_c1c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dtvh0bvF9vzXWhdOROWqRkOrzR7PYWLH/view?usp=sharing
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NORMATIVA FAMÍLIES:     

• Cal portar el xumets en un estoig o bosseta de plàstic individual 
amb el nom posat. Es retornaran cada dia per a la seva neteja i 
desinfecció. 

• A l’arribada a l’escola els infants han de treure’s les sabates i les 
han de canviar per uns mitjons o sabates d’ús exclusiu per a l’aula 
del centre. Per sortir al pati es tornaran a canviar les sabates. 

• No es pot accedir amb el cotxet al recinte de la Llar ni tampoc es 
podrà deixar al centre.  

• Cal portar una ampolla d’aigua i l’esmorzar en una carmanyola. Tot 
amb el nom posat. 

• Entrada a l’escola: 

Les portes del centre s’obriran a les 8.45h (cantonada Estanislau 
Figueres/Rovira i Virgili). 

Deixeu els cotxets a l’entrada de les pedres (no es podran deixar al 
centre). 

Els infants entraran pel pati de la Llar, on hi haurà la mestra i entrarà 
a la classe on hi haurà un docent de reforç. 

Hi haurà marques al terra perquè les famílies s’esperin per entregar 
els infants. 

La sortida de les famílies serà per les escales que van cap al 
menjador. Recolliran el cotxet i sortiran per la cantonada Estanislau 
Figueres/Rovira i Virgili. 
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En la recollida es farà el mateix però en sentit invers. Baixaran per 
les escales que accedeixen al menjador i sortiran pel davant 
(excepte que no sigui una persona gran a qui no farem baixar 
escales). 

 

NORMATIVA DOCENTS:     

Basada en les instruccions del Departament d’Educació: 

• S’entrarà a l’escola per la porta del carrer Rovira i Virgili, 8.30h 

• Signaran el document de registre a secretaria. 

• Es facilitarà una mascareta. 

• Cal portar roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. La roba haurà de ser 
rentada a una temperatura de més de 60º, com a mínim 2 vegades per 
setmana.  
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• Mesures de protecció: 

1. ALUMNES. Rentat de mans sistèmic. Entrenament als alumnes 
que puguin realitzar-ho i si no, caldrà acompanyar-los. Els infants 
s’han de rentar les mans: 

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

- Abans i després de l’esmorzar. 

- Abans i després d’anar al WC (infants continents). 

- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida 
del pati). 

- Després de tossir, mocar-se o esternudar. Cal tenir cura que els 
infants tinguin la cara ben neta de mocs. 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

DOCENTS. Els docents caldrà que es rentin les mans: 

- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 

- Abans i després d’entrar en contacte amb l’esmorzar. 

- Abans i després del canvi de bolquers. 

- Abans i després d’anar al WC. 

- Abans i després de mocar un infant (mocadors d’un sol ús). 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

2. JOGUINES. Cal que facin ús de joguines que es puguin rentar i 
desinfectar amb facilitat. 

 

 

 

 

 

 



 
 

DI-42-GN-812 
 

3. BOLQUERS. Procediment. 

PAS 1: Renteu-vos les mans i prepareu allò que es necessiti a prop. 

 Poseu un paper cobrint la superfície del canviador. 

 Poseu-vos els guants. 

PAS 2: Poseu l’infant sobre el canviador. Si cal traieu-li les sabates 

per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta. 

PAS 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota l’infant mentre el 

netegeu. Aixequeu les cames de l’infant mentre passeu les 

tovalloletes o drap humit. Introduïu les tovalloletes dins del bolquer 

brut. 

PAS 4: Col·loqueu bolquers d’un sol ús en el receptacle adequat.  

Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada i llenceu-los. 

Passeu-vos una tovalloleta humida per les mans i una altra per les 

mans del nen/a i llenceu-les. 

PAS 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. En cas que sigui 

necessari feu servir guants nets per aplicar la crema. Tanqueu el 

bolquer. 

PAS 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó. 

PAS 7: Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del 

canviador. Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o 

amb una tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució 

desinfectant. 

PAS 8: Renteu-vos les mans.  
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2. PARVULARI 

PREVISIÓ ALUMNES: 

 Matriculats Assistència No 
assistència 

PENDENTS 
RESPOSTA 

P3 75 6 39 30 

P4 74 9 46 19 

P5 81 3 39 39 

 

PREVISIÓ DOCENTS:  

DOCENTS Plantilla NO declaren Sí declaren CONCILIACIÓ 

P3 3 +1 1 + 1 - 2 

P4 3 + 1  3 + 1* - - 

P5 3 + 1 1 + 1 1 1 

Càrrecs 2 - 1 1 

    *Vindrà una vetlladora 

 

ESPAIS: S’habilitaran les tres aules de P3 ja que tenen sortida al pati i 
compleixen amb el requisit de 4m2 per infant.  

PATI P3: es farà servir per torns. 

 

DOCUMENTS 

Adjuntem document amb la informació que s’ha fet arribar a les famílies i on hi 
ha la resta d’informació: DOCUMENT FAMÍLIES PARVULARI 

Adjuntem document que s’ha fet arribar als docents que es faran càrrec de 
Parvulari: DOCENTS PARVULARI - PLA OBERTURA 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1TkdoHRRuHlDEQGnHALy0znP-4Ti-dN1O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gRSNKmYAVJfXPlVRs4mXJ7ZtAwQuFGIK/view?usp=sharing


 
 

DI-42-GN-812 
 

NORMATIVA FAMÍLIES:     

• No es pot accedir amb el cotxet al recinte de la Llar ni tampoc es 
podrà deixar al centre.  

• Cal portar una ampolla d’aigua i l’esmorzar en una carmanyola. Tot 
amb el nom posat.  

• Entrada a l’escola: 

Les portes del centre s’obriran a les 8.45h (Pin i Soler, davant SP 
Activa). 

Deixeu els cotxets a l’entrada de la porta d’accés al centre, a un 
lateral (no es podran deixar al centre). 

Entrareu fins davant la porta de la classe on hi haurà la mestra 
esperant (cal que espereu seguint les marques de seguretat del 
terra). Per sortir, si encara hi ha gent entrant, cal sortir per l’accés 
al pati de l’ESO. 

La recollida es farà igual que l’entrada. 
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NORMATIVA DOCENTS:     

Basada en les instruccions del Departament d’Educació: 

• S’entrarà a l’escola per la porta del carrer Rovira i Virgili, 8.30h 

• Signaran el document de registre a secretaria. 

• Es facilitarà una mascareta. 

• Cal portar roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. La roba haurà de ser 
rentada a una temperatura de més de 60º, com a mínim 2 vegades per 
setmana.  

• Mesures de protecció: 

4. ALUMNES. Rentat de mans sistèmic. Entrenament als alumnes 
que puguin realitzar-ho i si no, caldrà acompanyar-los. Els infants 
s’han de rentar les mans: 

- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

- Abans i després de l’esmorzar. 

- Abans i després d’anar al WC. 

- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida 
del pati). 

- Després de tossir, mocar-se o esternudar. Cal tenir cura que els 
infants tinguin la cara ben neta de mocs. 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

DOCENTS. Els docents caldrà que es rentin les mans: 

- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 

- Abans i després d’entrar en contacte amb l’esmorzar. 

- Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 

- Abans i després d’anar al WC. 

- Abans i després de mocar un infant (mocadors d’un sol ús). 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 
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5. JOGUINES. Cal que facin ús de joguines que es puguin rentar i 
desinfectar amb facilitat.  

 

3. TANCAMENT DE CURS 
 
 

3.1. LLAR INFANTS  

Per a la resta de famílies de la Llar d’Infants que no hi assisteixin de l’1 al 19 de 
juny, es facilita la recollida del material. 

Es prepara tot el material i s’ubica al hall de secretaria. Al davant de la porta de 
secretaria les famílies (en franges horàries) recolliran el material (en aquell dia 
es traurà el material fora del recinte perquè les famílies no hagin d’accedir-hi). 
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3.2. PARVULARI 

ACOLLIDA 

Les tutores (excepte la docent que és vulnerable) donaran el material i 
faran el tancament de curs a l’aula.  

S’envia un document a les famílies amb tota la informació i un formulari 
per saber qui assistirà a l’escola i qui no i poder-ne fer la previsió. 

La proposta és la següent: 

1 2 3 4 5 

9h a 13h Acollida 

Classes virtuals: 
tutories 
individualitzades o 
grupals 

9h a 13h 
Acollida 

Classes virtuals: 
tutories 
individualitzades 
o grupals 

9h a 13h Acollida 

Classes virtuals: 
tutories 
individualitzades o 
grupals 

9h a 13h 
Acollida 

Classes virtuals: 
tutories 
individualitzades 
o grupals 

9h a 13h Acollida 

Classes virtuals: 
tutories 
individualitzades o 
grupals 

8 9 10 11 12 

9h a 13h Acollida 

Classes virtuals: 
tutories 
individualitzades o 
grupals 

9h a 13h 
Acollida 

Classes virtuals: 
tutories 
individualitzades 
o grupals  

9h a 13h Acollida 

Classes virtuals: 
tutories 
individualitzades o 
grupals 

9h a 13h 
Acollida 

Classes virtuals: 
tutories 
individualitzades 
o grupals 

9h a 13h Acollida 

Classes virtuals: 
tutories 
individualitzades o 
grupals 

15 16 17 18 19 

Entrega material 
P3 

Entrega material 
P4 

Entrega material 
P5 

Tutories 
virtuals 

Tutories virtuals 

Dues franges perquè els entrades siguin esglaonades. 

Objectiu: 

• Repartiment material 
• Comiat famílies i alumnes 
• Tancament de curs 

 
S’adjunta el document que s’envia a les famílies on hi ha tota la informació que 

s’ha de tenir en compte: PLA OBERTURA P3-P4-P5 

 

https://drive.google.com/file/d/1opsSMV8rhYvUle_pn6DSe2Mcg6A6XC5n/view?usp=sharing


 
 

DI-42-GN-812 
 

3.3. PRIMÀRIA 
 
ACOLLIDA 
Les tutores (excepte la docent que és vulnerable) donaran el material i 
faran el tancament de curs a l’aula.  
 
S’envia un document a les famílies amb tota la informació i un formulari 
per saber qui assistirà a l’escola i qui no per poder-ne fer la previsió. 
 
La proposta és la següent: 
 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALUMNES DE 
1r 

DOCENTS:  

Toni    Aurora  

10.15 - 11.15h 
1r A: de l’1 al 12 

10.30 - 11.30h   
1r B: de l’1 al 13  

11.45 - 12.45h  
1r A: del 13 al 
24 

12.00 - 13.00h 
1r B: del 14 al 
26 

Classes virtuals 
APRENEM 
PLEGATS: 

Núria i Teresa 

Dimecres i 
dijous tarda no 
hi ha classe 
online. 

 

 

ALUMNES DE 
1r  

DOCENTS:  

Meri  
 

10.15 –11.15h  
1r C: de l’1 al 13 

11.45 – 12.45h 
1r C: del 14 al 
25 

Classes virtuals 
APRENEM 
PLEGATS: 

Núria, Toni i 
Teresa  

Dimecres i 
dijous tarda no 
hi ha classe 
online. 

ALUMNES DE 
2n 

DOCENTS:  

Josep     Marta F  

10.15 – 11.15h 
2n A: de l’1 al 
13 

10.30 – 11.30h   
2n B: de l’1 al 
13  

11.45 - 12.45h 
2n A: del 14 al 
26 

12.00 – 13.00h 
2n B: del 14 al 
26 

Bon cap de 
setmana de 2n: 
Tutores de 2n  

Classe anglès 
de 4t: Conjunta. 
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8 9 10 11 12 

ALUMNES DE   
2n 

Docents:  

Vanessa 
Alex 
 
10.15 –11.15h  
2nC: de l’1 al 13 

11.45 – 12.45h 
2n C: del 14 al 
25 

Bon dia de 2n: 
Maria i Ester F 

ALUMNES DE 
3r 

Docents:  

Loreto  
Sandra  

10.15 -11.15h   
3r A: de l’1 al 12 

10.30 –11.30h   
3r B: de l’1 al 13  

11.45 - 12.45h  
3r A: del 13 al 
24 

12.00 - 13.00h   
3r B: del 14 al 
26 

Classe de 
Català: Fabian 

ALUMNES DE 
3r 

Docents:  

Fabian 
Dolors G 
 
10.15 - 11.15h  
3rC: de l’1 al 12 

11.45 -12.45h 
3rC: del 13 al 24 

 

Classe de medi: 
Loreto  i Sandra  

No tutoria a la 
tarda  

ALUMNES DE 
4t 

Docents:  

Artur  
Marina 

10.15 - 11.15h 
4tA: de l’1 al 13 

10.30 – 11.30h   
4t B: de l’1 al 13  

11.45 - 12.45h 
4tA: del 14 al 27 

12.00 - 13.00h 
4t B: del 14 al 
26 

Classe de 
Castellà: Dolors  

ALUMNES DE 
4t 

Docents:  

Dolors L 
 
10.15 - 11.15h  
4tC: de l’1 al 13 

11.45 -12.45h 
4tC: del 14 al 
26. 

 

Classe anglès 
segueix en peu i 
no hi ha tutoria a 
la tarda. 

15 16 17 18 19 

ALUMNES DE 
5è 

Docents:   

Elena R 

Santi 

10.15 - 11.15h  
5èA: de l’1 al 13 

10.30 - 11.30h 
5è B: de l’1 al 13 

11.45 - 12.45h 
5èA: del 14 al 
27 

12.00 -13.00h 
5è B: del 14 al 
28.  

 

ALUMNES DE 
5è 

Docents:  

Ester T 
 
 
10.15 - 11.15h  
5èC: de l’1 al 13 

11.45 -12.45h 
5èC: del 14 al 
26. 

5è C no fa 
castellà  

 

ALUMNES DE 
6è 

Docents:  

Adrià 
Gemma G 

10.15 -11.15h 
6è A: de l’1 al 
13 

10.30 - 11.30h 
6è B: de l’1 al 13 

11.45 - 12.45h 
6è A: del 14 al 
27 

12.00 -13.00h 
6è B: del 14 al 
27 

ALUMNES DE 
6è 

Docents:  

Eli 
Mónica  

10.15 - 11.15h  
6èC: de l’1 al 13 

11.45 -12.45h 
6èC: del 14 al 
26. 

 

6è C no fa 
classe.  
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5è A i B no fan 
classes de 
català.  

No tutoria a la 
tarda 

6è A i B no fan 
classes.  

 

 

 

CONSIDERACIONS:  

• Els grups es dividiran partint la classe segons l’ordre de llista: la primera 
meitat en una franja horària i la segona, en una altra. 

• Els docents entren per secretaria i se’ls entrega l’EPI, el protocol i el 
document per signar conforme se'ls ha entregat. 

• Els alumnes entren pel pati blau i fan cua per desinfectar mans (el pati 
està senyalitzat). Veure foto. 

• Pugen cap a classe on hi ha els tutors.  
• Seuen a la cadira on hi haurà el seu nom (així es controla la distància i no 

seuen a la mateixa cadira que els altres). 
• Es fa la tutoria tancament de curs + entrega material.  
• Marxen pel pati blau (les famílies els esperen al pati blau)  
• El docent de l’aula fa sortir l’alumne/a i el docent que estarà a la planta 

baixa l’entrega a la família.  
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S’adjunta el document que s’envia a les famílies on hi ha tota la informació que 

s’ha de tenir en compte: PLA OBERTURA PRIMÀRIA 

 
3.4. SECUNDÀRIA: ESO, 1r Batxillerat, GA 1 i GA2 

S’adjunta el document que s’envia a les famílies on hi ha tota la informació que s’ha de 

tenir en compte: PLA OBERTURA SECUNDÀRIA 

Tutoria tancament de curs 

Objectius:  

• Referència avaluació final 
• Tutoria tancament de curs (elaborada per la CAD) 
• Recollida de material 
• Entrega d’orla (4t ESO) 

Grups de 15 alumnes i assistència voluntària.  

Tutor/a + Professor/a de suport 

ESPAIS: aules habituals amb els noms posats a les taules i Saló d’Actes (sempre 
mantenint les distàncies) 

Dues franges horàries per evitar coincidències. 

 

Normativa: 

• Entrada i sortida: per les escales de secretaria. Controla professor/a 
suport. 

• Neteja de mans a l’entrada i a la sortida 
• Obligatori ús de mascareta 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1t2kyxHJl0iEFKMVMRiQ_orPvlL4tBcjJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q5VMvGLpWus2-gLDrCpV3kLdjI6_f0-Z/view?usp=sharing
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1r a 3r ESO 

8 9 10 11 12 

   9.30h a 12.45h 
Tutoria final 1r 
ESO A 

9.30-11.00h 
Grup 1                 
11.15-12.45h 
Grup 2 

9.30h a 12.45h 
Tutoria final 1r 
ESO B 

9.30-11.00h 
Grup 1                 
11.15-12.45h 
Grup 2 

15 16 17 18 19 

9h a 12.15h 
Tutoria final 1r 
ESO C 

9.00-10.30h 
Grup 1                 
10.45-12.15h 
Grup 2 

9.30h a 12.45h 
Tutoria final 2n 
ESO A 

9.30-11.00h 
Grup 1                 
11.15-12.45h 
Grup 2 

9h a 12.15h 
Tutoria final 3r 
ESO A 

9.00-10.30h 
Grup 1                 
10.45-12.15h 
Grup 2 

9.30h a 12.45h 
Tutoria final 2n 
ESO B 

9.30-11.00h 
Grup 1                 
11.15-12.45h 
Grup 2 

9.30h a 12.45h 
Tutoria final 3r 
ESO C 

9.30-11.00h 
Grup 1                 
11.15-12.45h 
Grup 2 

 

 

9h a 12.15h 
Tutoria final 2n 
ESO C 

9.00-10.30h 
Grup 1                 
10.45-12.15h 
Grup 2 

9.30h a 12.45h 
Tutoria final 3r 
ESO B 

9.30-11.00h 
Grup 1                 
11.15-12.45h 
Grup 2 

 

 

4t d’ESO 

8 9 10 11 12 

  9h a 12.15h 
Tutoria final 4t 
ESO A 

9.00-10.30h 
Grup 1                 
10.45-12.15h 
Grup 2 

9h a 12.15h 
Tutoria final 4t 
ESO B 

9.00-10.30h 
Grup 1                 
10.45-12.15h 
Grup 2 

9h a 12.15h 
Tutoria final 4t 
ESO C 

9.00-10.30h 
Grup 1                 
10.45-12.15h 
Grup 2 
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GA1 i GA2 

8 9 10 11 12 

9.30h a 12.45h 
Tutoria final 
GA1 

9.30-11.00h 
Grup 1                 
11.15-12.45h 
Grup 2 

9.30h a 12.45h 
Tutoria final 
GA2 

9.30-11.00h 
Grup 1                 
11.15-12.45h 
Grup 2 

   

 

1r Batxillerat 

8 9 10 11 12 

 9h a 12.15h 
Tutoria final 1r 
Bat 

9.00-10.30h 
Grup 1                 
10.45-12.15h 
Grup 2 

   

 

 

3.4.2. 2n Batxillerat 

Tutoria final d’etapa i Sessions preparació PAAU 

Objectius:  

• Tutoria tancament d'etapa (elaborada per la CAD) 
• Recollida de material 
• Sessions de preparació de les PAAU 

Grups de 15 alumnes i assistència voluntària. 
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2n Batxillerat – final d’etapa 

1 2 3 4 5 

   9.30h a 12.45h 
Tutoria final 2n 
BAT 

9.30-11.00h 
Grup 1                 
11.15-12.45h 
Grup 2 

 

8 9 10 11 12 

8.30h- 12.30h 
Sessions 
presencials 
preparació 
PAAU   

8.30h- 13.30h 
Sessions 
presencials 
preparació 
PAAU   

Sessions 
virtuals 
preparació 
PAAU 

Sessions 
virtuals 
preparació 
PAAU 

 

Sessions 
virtuals 
preparació 
PAAU 

 

15 16 17 18 19 

8.30h- 12.30h 
Sessions 
presencials 
preparació 
PAAU   

8.30h- 13.30h 
Sessions 
presencials 
preparació 
PAAU   

Sessions 
virtuals 
preparació 
PAAU 

Sessions 
virtuals 
preparació 
PAAU 

 

Sessions 
virtuals 
preparació 
PAAU 

 

22 23 24 25 26 

8.30h- 12.30h 
Sessions 
presencials 
preparació 
PAAU   

8.30h- 13.30h 
Sessions 
presencials 
preparació 
PAAU   
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ANNEX 

Segons les instruccions del Departament d’Educació. 

 

1. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

1.1. Pautes de ventilació 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada 
i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es 
deixaran les finestres obertes. 

Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que 
disposin d’algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les 
recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació i 
sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. 

1.2. Pautes generals de neteja i desinfecció 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 
almenys diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en 
establiments i locals de concurrència humana i en el cas de que sigui 
necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència 
humana. 

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les 
actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les 
superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-
ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els 
microorganismes. 

Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen 
habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que 
indiqui l’etiqueta de cada producte. 

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i 
garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, 
especialment en aquells de màxima concurrència. 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
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Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual 
en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús 
que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb 
diferents tipus de desinfectants, com poden ser: 

• Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una 
concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, 
o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la 
desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb 
una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han 
de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per 
assegurar una desinfecció eficaç. 

• Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de 
l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 
30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol 
etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %). 

• Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada 
habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part 
d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua. 

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida 
autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental. 

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar 
tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat 
amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material 
com a mínim 1 vegada al dia. 

 

1.3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots 
aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més 
contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà 
ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu 
ús. Es prioritzarà que cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material. 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són: 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
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- Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

- Taules 

- Cadires 

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

- Aixetes 

- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir 
l’adequada higiene de mans en tot moment. 

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes. 

 

2. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries 
vigents. 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al 
centre: 

• Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 
• Avisar pares, mares o tutors. 
• Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre 

d’atenció primària o pediatra. 
• Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 
• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

• No assistir al centre 
• Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 
• Han de posar-ho en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei 

de prevenció. 
 


