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Organització en una situació de pandèmia com l’actual
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1.1.

1. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia
com l’actual i en cas de confinament parcial o
tancament del centre
1.1. Organització en una situació de pandèmia com
l’actual
Distanciament físic
Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten
mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió
i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física
interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix
en 1,5 metres en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2
per persona, i és exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin
un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència
estables.
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física
interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent
de seguretat de 2,5 m2).

Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes
així com la del personal docent i no docent.
En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu,
▪ Abans i després dels àpats,
▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents)
▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
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Es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat
de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics
(menjador, zona d’aules...) haurà col·locats dispensadors de solució
hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.
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En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a
terme:
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants
i dels propis,
▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC,
▪ Abans i després d’anar al WC,
▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),
▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.

Es prendran mesures adaptades a l’edat dels l’infants (vídeos, cançons...) per
promoure el rentat de mans correcte i la seva importància.
Hi haurà pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte
rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans.

Ús de mascareta
A l’Educació Infantil Segon Cicle, la mascareta serà obligatòria per entrar al
centre escolar i fins arribar a la seva aula. En els passadissos, escales i als
lavabos hauran de portar mascareta.
De primer a sisè d’Educació Primària, l’ús de la mascareta serà obligatori en
tots els espais del recinte escolar.
Serà obligatòria també per la resta de membres de la comunitat educativa:,
docents, personal no docent, i qualsevol altre professional que sigui requerit al
centre.

Requisits d’accés al centre educatiu
●

●

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós1.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
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En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb
els infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran
avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per
valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les condicions de risc
engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els
problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida.
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En cas que un alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat
que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per
SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores
i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre
l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que
l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de
la COVID-19:
▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport
respiratori.
▪ Malalties cardíaques greus.
▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que
requereixen tractaments immunosupressors).
▪ Diabetis mal controlada.
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.
Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de
riscos laborals propi o extern, de la titularitat. També caldrà contemplar els
requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats
o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.

Control de símptomes
Les famílies es faran responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici
del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:

▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb
el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin
ser necessàries en cada moment.
▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas
que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat
en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del
centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (annex 1). La
família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun
altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria
considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de
temperatura a l’arribada a l’escola.
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L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció
adaptada a les característiques del centre. La ventilació és una de les
principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. És necessari
ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida
dels alumnes i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada
vegada.
Totes les aules seran adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les
finestres obertes durant les classes.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat
almenys diària. Seguint les recomanacions de Neteja i desinfecció en
establiments i locals de concurrència humana.
Es garantirà la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com
el poms de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules i
del menjador es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels àpats,
respectivament.
Sempre que sigui possible, es mantindran les portes obertes, evitant així més
contacte en les manetes de les portes.
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per
aquest motiu, s’utilitzaran espais com el pati per a la realització d’aquelles
activitats puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció es
seguiran les indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en
espais exteriors de concurrència humana.
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Neteja, desinfecció i ventilació

Promoció de la salut i suport emocional
La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències
emocionals per a molts infants i adolescents. El dol per la pèrdua d’un familiar
o l’angoixa per la situació viscuda poden estar presents en un nombre
significatiu d’infants i adolescents. També pot ser necessari adaptar-se a les
diferents situacions de l’alumnat en relació amb els aprenentatges adquirits
durant els mesos de confinament. La tornada a l’escola representa una bona
oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes. Durant les primeres
setmanes es realitzaran activitats que permetin l’adaptació progressiva de
l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu.
D’altra banda, la pandèmia actual brinda una oportunitat única per a
consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol
context:
●
●
●

Tenir cura d’un mateix i de les persones que envolten.
Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica.

Menjador
S’establiran diferents torns en funció de la demanda que hi hagi del servei de
menjador. Es seguiran aquestes premisses:
Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més taules. Cal
mantenir la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una
mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira
buida entre ells per garantir la distància.
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El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del
servei de menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un
espai clarament diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot
moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat.
El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar
obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts
a la taula fent l’àpat.
Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure,
amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no
sigui possible cal fer ús de la mascareta.
També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants
pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació
després de l’activitat.
Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup
estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com
organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups.
També cal garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i
després de la seva utilització.
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El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran
amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot
estar en una gerra però es recomana que sigui una persona adulta
responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot l’àpat.

Utilització de patis
EDUCACIO INFANTIL: 11.00-11.30 / 11.30- 12.00
CICLE INICIAL: 10.30-11.00
CICLE MITJA: 10.00-10.30 /10.30-11.00
CICLE SUPERIOR: 10.00-10.30/ 10.30-11.00

Espais de reunió i treball per al personal
En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures
necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és
obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se. Cal tenir presents totes
les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i venda automàtica
(vending). S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips,
dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial
atenció a la correcta ventilació de l’espai.

Fluxos de circulació
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’estableixen circuits
i s’organitza la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en
llocs i moments determinats. En termes generals, es circularà sempre per la
dreta.
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Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en
compte que només hi ha un punt d’accès. Les entrades i sortides es faran en
intervals de cinc minuts.
Els alumnes, tant d’Educació Infantil com de Primària, hauran de portar la
mascareta obligatòriament per accedir al recinte escolar. Els pares i mares en
cap cas acompanyaran als seus fills/es a l’interior del centre. Només accediran
a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre
seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre
mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que
acompanyin els infants o joves han de ser els mínims possibles per a cadascun
d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de
seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als
accessos al centre educatiu.
En entrar al centre els alumnes s’han de rentar les mans amb gel
hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de portar la mascareta fins
a la seva aula.
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Entrades i sortides

Horaris
Donat que només hi ha un punt d’accès al centre i per evitar aglomeracions,
s’ha determinat el següent interval per entrades i sortides:
Accés
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL

Grup

Horari entrada

Horari sortida

EINF. 1

8.30

16.30

EINF. 2

8.35

16.35

EINF. 3

8.40

16.40

PRIMER

8.50

16.50

SEGON

8.55

16.55

TERCER

9.00

17.00

QUART

9.05

17.05

CINQUÈ

9.10

17.10

SISÈ

9.15

17.15

Acollida matinal
El centre habilitarà un espai que permeti mantenir la distància interpersonal
d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els
infants han de portar mascareta.
Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al
centre s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de
mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que
estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir al centre amb
mascareta.
Quan finalitzi el període d’acollida, els infants són acompanyats a la seva aula
de referència, i tant els responsables com els infants han de portar les
mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.
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En cas de confinament parcial, l’aula o aules confinades continuaran
l’ensenyament a distància, telemàticament, fent servir la pàgina web,
els blocs d’aula i la plataforma XTEC. S’haurà de tenir en compte el
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1.2. ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O
TANCAMENT DEL CENTRE

reajustament d’horaris de la resta de grups no confinats, en funció de la
disponibilitat de l’equip docent.

En cas del tancament del centre, l’ensenyament telemàtic s’ampliarà a
tots els grups i es mantindran oberts els canals de comunicació habituals
amb les famílies.

2. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
Espais
L’aula de referència de cada grup classe serà l’aula del curs.

Grups de convivència i socialització
Es tracta de grups estables d’alumnes amb el seu tutor o tutora. Això permet
que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat
establerta de 1,5 metres ni l’ús de mascareta, en aquests grups de convivència
estables.
Cada curs tindrà un mestre de suport d’assignació preferent a aquest grup
classe, tot i que no es podrà considerar del grup de convivència.
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups
(docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups
s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de
protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de
seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de la mascareta.
Altres docents: especialistes d’anglès, música i educació física.

Equip docent
ESPAI
OCUPARÀ

P3

Txell Navarro
+ suport

Aula P3

P4

Cristina Rodríguez
+ suport

Aula P4

QUE
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MESTRA/E
RESPONSABLE

Pàgina

GRUP

Aula P5

1 EP

Núria Aguilar
+suport

Aula 1r

2 EP

Estela Castro
+suport

Aula 2n

3 EP

Ariadna Lardiés
+suport

Aula 3r

4 EP

Clàudia Puyaltó
+suport

Aula 4t

5 EP

Frederic Bonache
+suport

Aula 5è

6EP

Anna Llopis
+suport

Aula 6è

9

Eva
+ suport
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P5

Nombre

P3
25
P4
25
P5
25

Docents
Estable
Nombre i
nom
Txell
Navarro

Cristina
Rodríguez

Eva
Sánchez

Núria
Aguilar

1r
25
2n
25
3r
25
4t
25

Estela
Castro

Ariadna
Lardiés

Clàudia
Puyaltó

Frederic
Bonache

5è
25
6è
25

Anna
Llopis

PAE
Tempor
al
Nombre

I.
Gadea
Anglès
Música
I.
Gadea
Anglès
Música
I.
Gadea
Anglès
Música
(3)
J.Alonso
Anglès
Música
M. Pinós
(3)
J.Alonso
Música
J. Liria
(3)
J.Alonso
Música
E. Roijals
(3)
J.Alonso
Anglès
Música
(3)
J.Alonso
Música
E.
García
(2)
J.Alonso
Anglès
J. Lirio

Espai

Estable

Tempor
al

Nombre i
suport

Nombre i
suport

Estable
Nom

Tempor
al
Nom
(Horari)

Aula P3

Aula P4

Aula P5

Aula
Primer

Bibliotec
a

Aula
Segon

Bibliotec
a

Aula
Tercer

Bibliotec
a

Aula
Quart

Bibliotec
a

Aula
Cinquè

Bibliotec
a

Aula
Sisè

Bibliotec
a
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Alumne
s

Pàgina

Grup
s

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
Entrades i sortides

Accés
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL
ENTRADA
PRINCIPAL

Grup

Horari
entrada
matí

Horari sortida
migdia

Horari
entrada
tarda

Horari sortida
tarda

EINF. 1

8.30

12.45

15.00

16.30

EINF. 2

8.35

12.50

15.00

16.35

EINF. 3

8.40

12.55

15.00

16.40

PRIMER

8.50

13.00

15.00

16.50

SEGON

8.55

13.00

15.00

16.55

TERCE
R
QUART

9.00

13.00

15.00

17.00

9.05

13.00

15.00

17.05

CINQU
È
SISÈ

9.10

13.00

15.00

17.10

9.15

13.00

15.00

17.15

En l’organització de l’entrada, els alumnes esperaran a una zona
prèviament assignada fora de l’escola. És de vital importància, la
puntualitat a l’hora d’entrades i sortides per poder mantenir les mesures de
seguretat previstes en aquest pla.
En cas d’arribar tard, l’alumne haurà d’esperar a la zona assignada al seu
curs , fins que sigui possible la seva entrada, un cop finalitzada l’entrada del
grup
La sortida es farà de forma esglaonada, tal i com indica la taula. Els grups
de primària aniran sortint en ordre un cop el grup anterior hagi abandonat
el centre (avisats per intèrfon des de Secretaria) . Si a un alumne no l’han
vingut a buscar a l’hora establerta, haurà de tornar a entrar a l’escola amb
la mascareta posada i esperarà a un lloc prèviament fixat fins que arribi la
mare/pare/tutor.
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El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el
director o directora.
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals
que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles
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4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de
COVID-19

Pàgina

de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància
epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de
convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte
amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant,
interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també
durant 14 dies.
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persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període
de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna
persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de
casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les
mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim
l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. Per tant, cada centre
escolar tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita
de cas que ha d’incloure la ràpida coordinació entre els serveis territorials
d’Educació i de salut pública.
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat
símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o
adolescent.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha detrucar també al 061.
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de
la situació i a través d’ells amb el serveide salut pública.
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de
referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix
realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran
d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment
es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació,
aïllament i seguiment dels contactes estrets.
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà
la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis
territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control
de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial
del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb
el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la
valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu
se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. De
manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si
escau, tancaments parcials o total del centre serien:
▪ Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable
e estret,
per tant s’hauria de plantejar la quarantena de tot el grup de
convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas,
amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de
l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.
▪ Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups
de convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala

▪

Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups
té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la
quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després
del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous
casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial
del centre educatiu, també durant 14 dies.

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a
disposició dels equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari
sobre la COVID-19. Per tant, els equips d’atenció primària han d’identificar una
o diverses persones, segons correspongui, responsables d’aquesta interlocució
amb els centres educatius que serà la direcció.

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció
a) 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 (Veure Annex 1).

●

●

●

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 indica
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.
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b) Pautes generals de neteja i desinfecció

c) 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.

d) 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 d'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 diluent 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.

e) Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció
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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.
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Les actuacions de neteja i desinfecció incidiran especialment en tots aquells
elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte
amb les mans.

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.
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.
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