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1. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

1.1 AGRUPAMENTS 

L’institut i el seu alumnat  s’articula en tres grans blocs que mostren una clara divisió en 

espais i estructura horària que fa molt improbable la seva coincidència. 

✓ Bloc 1: 1r i 2n ESO: Espai institut, horari marc 1 

✓ Bloc 2: 3r i 4t ESO: Espai institut, horari marc 2 

✓ Bloc 3: 1r i 2n Batxillerat: Espai EOI, horari marc 1 

 

Horaris marc:  Annex 1 

Bloc 1 (1r i 2n ESO): 

✓ Els 4 grups oficials de 1 ESO amb ràtio 30 alumnes es reestructuren en 6 grups de 

ràtio 20 alumnes. 

✓ Els 4 grups oficials de 2n d’ESO amb ràtio 30 alumnes es reestructuren en 5 grups 

de ràtio 24 alumnes. 

✓ Es reestructuren els grups per no disgregar l’alumnat de Corbins i Torrelameu. 

✓ L’equip docent global del bloc 1 també és, en gran part, estanc. 

 

Bloc 2 (3r i 4t ESO): 

✓ Reestructuració dels grups classe per reduir la mobilitat en les optatives. 

✓ Es reestructuren alguns àmbits a 3r d’ESO i es manté l’optativitat a 4t d’ESO. 

✓ Els 3 grups oficials de 4t d’ESO passen a ser 4 grups més reduïts, amb una ràtio 

global d’uns 20 alumnes. 

✓ Es desdoblen part de les assignatures instrumentals en aquells grups més 

nombrosos. 

✓ Algun agrupament de matèries per àmbits per reduir l’equip docent. 

✓ Uns 8/9 docents per grup. 

✓ L’equip docent global del bloc 2 també és, en gran part, estanc. 

Bloc 3 (1r i 2n de Batxillerat) 

✓ Aquest bloc es troba en la seva totalitat fent classes a l’Escola Oficial d’Idiomes. 

✓ Es mantenen les optatives i l’equip docent previst.  
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1.2 AULES 

✓ Organitzar taules i cadires amb espai interpersonal d’un metre. 

✓ Habilitar una única porta d’entrada i una única porta de sortida en aquelles aules 

que disposen de dues portes d’accés. 

✓ Gel hidroalcohòlic a cada aula. 

✓ Desinfectant. 

 

- Ús aules específiques (música, tallers, laboratoris, dibuix, idiomes, informàtica ...) 

Cada cop que hi hagi un canvi de grup s’ha de netejar i desinfectar l’espai i el material 

d’ús comú. 

Després de tocar qualsevol element comú (poms, interruptors, finestres...) es requerirà el 

rentat de mans. 

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb 

l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, es 

demanarà que el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu 

grup estable (cas d’informàtica, per exemple), col·labori en les actuacions de neteja de 

superfícies i estris utilitzats abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones 

condicions. 

 

1.3 PROFESSORAT 

 

✓ Es seguiran les normes establertes pel PROCICAT referent a l’ús de 

mascareta a l’aula. 

✓ S’habiliten espais exclusius per al professorat a part de l’establert amb 

normalitat: 

o Biblioteca 

o Menjador 

o Habilitació aules (sala de reunions de tutors) 

o Lavabos segon pis 

✓ Després de tocar qualsevol element comú (poms, interruptors, finestres, 

ordinadors...) es requerirà el rentat de mans. 

✓ El dispensador d’aigua sols es permetrà el seu ús per omplir gots 

individuals, no ampolles. 

✓ Sala de professors: (7x8m) = 56m2 = 22 professors 
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1.4 ACCIÓ PEDAGÒGICA 

▪ Afavorir i fomentar un canvi metodològic cap a un ensenyament-

aprenentatge més competencial i menys memorístic. 

Curs/Nivell/Grup NºAlumnes Professorat 
estable 

Altres 
docents que 
intervenen 
amb 
mesures de 
seguretat 

Personal 
d’atenció 
educativa 
(SIEI, TIS, 
Aux..) 

Espai 

1ESOA 20 8 1 3 0.1 

1ESOB 22 8  3 0.2 

1ESOC 21 8   0.3 

1ESOD 20 8   0.4 

1ESOE 21 8  3 0.10 

1ESOF 21 8   0.11 

2ESOA 25 8 1  1.1 

2ESOB 25 8  3 1.2 

2ESOC 25 8  3 1.3 

2ESOD 25 8   1.14 

2ESOE 25 8   1.13 

3ESOA 10 9 1  0.5 

3ESOB 15 9 2  1.7 

3ESOC 29 10 2 3 1.4 

3ESOD 29 10 2  1.11 

3ESOE 29 10 2  1.12 

4ESOA 18 5 3  1.5 

4ESOB 23 6 3  1.8 

4ESOC 22 7 3    1.6 

4ESOD 22 6 3  1.10 

1BATA 28 6 4  EOI 25 

1BATB 31 6 4  EOI 26 

1BATib 21 6 4  EOI 24 

2BATA 30 6 4  EOI 23 

2BATB 31 6 4  EOI 35 

2BATib 14 6 4  EOI 16 
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Matèries optatives a 3r i 4t d’ESO: 

 

Matèria Provinença de 
grups estables 

Docent Hores 
setmanals 

Espai 

FRANCÈS (3r) B-C-D-E 1 2  
RELIGIÓ (3r) A-B-C-D-E 1 1  
RELIGIÓ  A-B-C-D-E 1 1  
MÚSICA A-B-D 1 3  
ECONOMIA B-C-D-E 1 3  
LLATÍ B-C-E 1 3  
FRANCÈS B-C-D-E 1 3  
FILOSOFIA B-C-D-E 1 3  
FÍSICA I QUÍMICA 1 B-C-D-E 2 3  
FÍSICA I QUÍMICA 2 B-C-D-E 2 3  
INFORMÀTICA 1 B-C-D-E 1 3  
INFORMÀTICA 2 A-B-C-D-E 2 3  
TECNOLOGIA 1 B-C-D-E 1 3  
TECNOLOGIA 2 A-B-C-D-E 1 3  
EVP 1 B-C-D-E 1 3  
EVP 2 A-B-C-D-E 1 3  
BIOLOGIA 1 i 2 C-D-E 1 3  

 

 

1.5 RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA  

 

Es mantindrà la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de 
persones. 
 

- Procediments de comunicació amb les famílies: 

✓ Es prioritza l’ús de la plataforma iEduca com a mitjà de comunicació oficial del 
centre amb les famílies. En ella es recullen els correus electrònics i per tant les 
notificacions arriben a les famílies via plataforma iEduca i a més via correu 
electrònic. 

✓ La pàgina web es manté també com a canal oficial de comunicació d’aspectes de 
caire general que poden afectar per igual a tota la comunitat educativa. 

✓ A les famílies se’ls proporciona un document simplificat de funcionament de la 
plataforma iEduca. 

✓ Durant el mes de juny-juliol 2021, s’han actualitzat les dades de contacte de les 
famílies. 
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✓ Es va habilitar un correu electrònic específic de contacte amb les famílies durant el 
confinament del curs 2019/20 que es manté obert per possibles nous tancaments: 

o info@insjoseplladonosa.cat 
✓ S’han fet públics a les famílies els correus electrònics corporatius del professorat 

per a un contacte directe (@insjoseplladonosa.cat) 
✓ La informació d’inici de curs es farà de forma telemàtica (correu electrònic + vídeo 

explicatiu) i es donarà l’opció de visita o trobada individual via telemàtica o 
presencial en el cas que hi hagi algun tema concret que haguem de tractar amb la 
família. 
 
 

1.6 REUNIONS DELS ÒRGANS DE COORDINACIÓ I GOVERN  

 

S’afavorirà la modalitat híbrida per aquells docents que així ho desitgin per motius 

sanitaris o bé per aquell professorat catalogat com a vulnerable pels serveis de Riscos 

Laborals del Departament d’Educació i de Salut. 
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2. ÀMBIT ORGANITZATIU 

 

2.1 ENTRADES I  SORTIDES 

 

 Hora entrada Hora sortida Porta (Entr-Sort) 

1ESO 8:15 14:35 Principal 

2ESO 8:20 14:45 Principal 

3ESO 8:15 14:35 Pàrquing-pavelló 

4ESO 8:20 14:45 Pàrquing-pavelló 

1BAT 8:15 14:45 EOI 

2BAT 8:15 14:45 EOI 

 

✓ L’entrada es farà per nivells en intervals de 5 minuts cadascun. 

✓ La sortida es farà per nivells en intervals de 10 minuts cadascun. 

✓ Els alumnes hauran de portar la mascareta fins que accedeixin a l’aula del seu grup 

estable.  

✓ 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 estar asseguts al 

seu lloc dins  la seva aula. 

 

2.2 TRANSPORT ESCOLAR 

 

✓ El servei de transport escolar és responsabilitat del Consell Comarcal del Segrià i 

les indicacions que dona el Departament d’Educació al respecte són: tots els 

usuaris han d’anar asseguts, es podran utilitzar la totalitat dels seients, s’ha de 

procurar la màxima separació entre els usuaris quan el nivell d’ocupació ho 

permeti. 

✓ Els adolescents han d’accedir al transport amb la mascareta col·locada, 

exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada. Caldrà 

fer ús de la mascareta durant tot el trajecte i fins que arribin a l’aula. 
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✓ Els alumnes transportats entraran tots per l’accés del pàrquing habilitat com a 

passadís i aniran directament al pati. Allí restaran i esperaran la seva hora 

d’entrada segons l’horari de l’apartat 2.1 

✓ Un professor de guàrdia els acompanyarà en aquest trajecte fins al pati i restarà 

amb ells fins a l’hora d’entrada al centre. 

 

2.3 LAVABOS 

 

✓ Es col·locaran pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte 

rentat de mans en els diversos punts de rentat de mans. 

✓ Les portes dels lavabos romandran tancades fora dels horaris d’esbarjo i en el cas 

que un alumne hagi d’accedir al lavabo previ permís amb el paper del professor 

corresponent, el professor de guàrdia obrirà i tancarà el lavabo. 

✓ Màxim 6 persones a cada lavabo al mateix moment. 

✓ A l’hora del pati:  

o Alumnes de 1r  i 3r ESO (lavabos pavelló) 

o Alumnes de 2n i 4t ESO (lavabos INS) 

✓ Els lavabos del 2n pis seran d’us exclusiu del professorat. 

 

2.4 CANTINA 

 

✓ L’espai cantina queda tancat a l’alumnat. El servei d’entrepans es farà directament 

al pati en l’espai habilitat. (1r pati de 1r cicle i pati del 2n cicle). 

✓ És obligatori l’ús de mascareta per al personal que atengui la cantina.  

✓ La màquina de cafès i begudes queda restringida a l’ús exclusiu del personal del 

centre, no l’alumnat. 

✓ En acabar l’horari lectiu, la cantina podrà ésser usada com a menjador, amb un 

màxim de 24 persones i mantenint les distàncies de seguretat i rentat de mans 

abans i després d’accedir-hi. 

- Superfície (8m x 7,5m) = 24 persones a 2,5 m2 
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2.5 BIBLIOTECA 

✓ L’espai biblioteca queda tancat a l’alumnat.  L’alumnat ha de sortir al pati per 

garantir un contacte directe amb l’exterior i una correcta aireació.  

✓ L’espai biblioteca serà d’ús del professorat per reunions i activitats en petits grups. 

✓ Superfície (80 m2) = 32 persones a 2,5 m2 

 

2.6 PASSADISSOS 

✓ Qualsevol moviment pel passadís de qualsevol persona es realitzarà amb 

mascareta. 

✓ No es permetrà la circulació d’alumnes pels passadissos fora de les hores 

d’entrada i sortida sense el permís signat del professor/a corresponent. 

✓ Sols es permetrà deixar sortir de l’aula 1 alumne, amb permís signat del professor. 

✓ Els canvis d’aula es realitzaran sempre amb mascareta. 

2.7 PATIS 

✓ Cada grup estable estarà junt, però quan comparteixin l’espai amb altres grups 

han de mantenir entre ells la distància sanitària. Quan no es mantingui la distància 

interpersonal d’1,5 metres caldrà l’ús de mascaretes. 

✓ Els patis estan organitzats en dos blocs; (1r i 2n)  i (3r i 4t) els quals no coincideixen 

en cap cas al pati. 

✓ 1r i 3r tenen la zona 2 assignada i sortiran i entraran per la porta 3 (Veure plànol 

planta baixa Annex 2) 

✓ 2n i 4t tenen la zona 1 assignada i sortiran i entraran per la porta 4 (Veure plànol 

planta baixa Annex 2) 

✓ El material esportiu que es cedeix a l’hora del pati, serà cedit a un alumne concret 

i se’n registrarà el nom. 

 

- Superfície (65m x 50) = 1.300 persones a 2,5 m2 

 

 

Plànol INS:  Annex 2 
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2.8 PAVELLÓ 

✓ Les seves dimensions permeten seguir usant-lo com a aula específica d’Educació 

Física per grups classe. 

✓ Els alumnes han de deixar les seves pertinences a l’espai escenari després de 

canviar-se als vestidors. 

✓ De moment, i fins que no canviïn les directrius sanitàries, no s’hi realitzarà cap 

acte multitudinari del centre ni de cap altra entitat que el sol·liciti. 

2.9 EXTRAESCOLARS 

✓ Es reprendran seguint les instruccions COVID que marqui el Departament. 
 

2.10 ACCÉS AL CENTRE 

✓ En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta 

i mantenir-la posada en tot moment.  

✓ La família que vulgui accedir al centre per entrevista, ha de demanar cita prèvia a 

tutoria o direcció. I des de consergeria se’n farà un registre centralitzat. 

✓ A l’espai de recepció del centre, només es permetrà la presència física d’una sola 

unitat familiar. 

✓ Es prioritzarà la gestió telemàtica dels tràmits administratius a la secretaria. Si no 

és possible, es requerirà cita prèvia. 

 

- Requisits d’accés als centres educatius  

o Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós.  

o No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 10 dies anteriors.  

o En cas que l’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.  
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▪ 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.  

 

o En el cas del personal docent i no docent del centre que tingui contacte 

amb els adolescents, 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 

adolescents. 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. 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 de la 

titularitat del Departament d’Educació. 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.  

 

2.11 DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS I ACTUACIÓ 

Control de símptomes  

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se 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 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre 

educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.  
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Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (annex 3). 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 al centre.  

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 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. 

 

Detecció i actuació en cas de possibles positius: 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles 

amb la COVID-19 al centre educatiu:  

 1. S’ha de notificar al membre de direcció que estigui de guàrdia. 

2. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. AULA INFERMERIA. 

3. 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). 

4. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’adolescent. 

5. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061 

. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de 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. 
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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: tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la 

quarantena de tot el grup de convivència (però tan sols per aquelles persones NO 

vacunades amb pauta complerta), durant 10 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. 

 

✓  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, preferiblement, podran ser les infermeres del Programa salut i escola. En el cas 

que el centre no en tingui, ho serà la direcció. 
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2.12 VENTILACIÓ, NETEJA, DESINFECCIÓ  

 

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 els adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i/o sabó: 

✓ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

✓ Abans i després d’anar al WC 

✓ Després dels patis, a l’entrar a l’aula 

✓ Després de la utilització d’alguna aula específica 

✓ Després de fer l’activitat d’educació física 

 

 

 

Neteja, desinfecció i ventilació:  

El centre disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre  (annex 4).  

La neteja i desinfecció dels espais 

▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).  

· Es seguirà la check-list de l’annex 5. 

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 adolescents 

▪ Abans i després d’anar al WC,  

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un 

espai interior. 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.  
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Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran les 

finestres obertes durant les classes.  

Espais: 

Nom Dimensions Superfície Persones a 2,5 
m2 

Sala Professors 7x8 56 22 

Sala reunions 4x7,5 30 12 

Laboratoris 7x8 56 22 

Aules ordinàries 7x8 56 22 

Biblioteca 6x10 + 4x3 + 4x2 80 32 

Aula 1.7 i 0.5 5,5x5,5 30,25 12 

Aula 1.9 i 0.6 3,5x7 24,5 10 

Aula Dibuix 10x7 70 28 

INF1 11x4 44 17 

INF2 8x7 56 22 

TEC1 7x16 112 44 

TEC2 7x8 56 22 

A.Idiomes 7x8 56 22 

A.Música 7x8 56 22 
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3. PLA DE CONTINGÈNCIA EN CAS DE NOU CONFINAMENT  

 

✓ Reorganització de les comunicacions en tots els àmbits. 

✓ Treball competencial digital exhaustiu a tot el centre (1a setmana) 

✓ Plataforma única,  iEduca, que hem connectat amb Gsuite i Moodle. 

✓ Recull de totes les adreces electròniques actualitzades. 

✓ Establir horaris de connexió amb el professorat i el tutor/a corresponent (2-3 

matèries/dia) 

✓ Canvi metodològic cap a un treball més competencial per no replicar la classe 

magistral en confinament ni en condicions normals. 

✓ Assignació directa de material informàtic a l’alumnat detectat amb necessitats. 
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 Inici classes Finalització 
classes 

Porta Accés 

1ESO 8:15 
 

14:35 Principal 

2ESO 8:20 
 

14:45 Principal 

3ESO 8:15 
 

14:35 Pàrquing-Pavelló 

4ESO 8:20 
 

14:45 Pàrquing-Pavelló 

Batxillerat 
 

8:15 14:45 EOI 

 1r ESO 

8:15-9:15 Classe 1 

9:15-10:15 Classe 2 

10:15-10:35 Pati 1 

10:35-11:35 Classe 3 

11:35-12:35 Classe 4 

12:35-12:50 Pati 2 

12:50-13:45 Classe 5 

13:45-14:35 Classe 6 
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 3r ESO 

8:15-9:15 Classe 1 

9:15-10:15 Classe 2 

10:15-11:15 Classe 3 

11:15-11:50 Pati 

11:50-12:50 Classe 4 

12:50-13:45 Classe 5 

13:45-14:35 Classe 6 

 2n ESO 

8:20-9:15 Classe 1 

9:15-10:15 Classe 2 

10:15-10:35 Pati 1 

10:35-11:35 Classe 3 

11:35-12:35 Classe 4 

12:35-12:50 Pati 2 

12:50-13:45 Classe 5 

13:45-14:45 Classe 6 
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 Batxillerat 

8:15-9:15 Classe 1 

9:15-10:15 Classe 2 

10:15-10:35 Pati 1 

10:35-11:35 Classe 3 

11:35-12:35 Classe 4 

12:35-12:50 Pati 2 

12:50-13:45 Classe 5 

13:45-14:45 Classe 6 

 4t ESO 

8:20-9:15 Classe 1 

9:15-10:15 Classe 2 

10:15-11:15 Classe 3 

11:15-11:50 Pati  

11:50-12:50 Classe 4 

12:50-13:45 Classe 5 

13:45-14:45 Classe 6 
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Primera Planta
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PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ (Mesures preventives SARS-CoV-2) 

CENTRE: Institut Josep Lladonosa (Lleida) 

OBSERVACIONS: 

• Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles pot provocar 

intoxicacions. 

• La neteja s’ha de fer 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. 

• Cal fer 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 es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de persones. 

 

+ = ventilació  = neteja i desinfecció  n = neteja 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  2 cops al dia: 1 cop 
entre les 10:30 h i 
les 12:30 h i 1 cop a 
partir de les 17:00 h 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

     2 cops al dia: 1 cop 
entre les 10:30 h i les 
12:30 h i 1 cop a 
partir de les 17:00 h 

Baranes i 
passamans 
d’escales i 
ascensors 

     2 cops al dia: 1 cop 
entre les 10:30 h i les 
12:30 h i 1 cop a 
partir de les 17:00 h 

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

     2 cops al dia: 1 cop 
entre les 10:30 h i les 
12:30 h i 1 cop a 
partir de les 17:00 h 

Cadires i bancs      Especialment en les 
zones que contacten 
amb les mans. 
1 cop al dia a partir 
de les 17:00 hores. 

Grapadores i 
altres utensilis 
d’oficina 

     1 cop al dia a partir 
de les 17:00 hores 

Aixetes 
 

     2 cops al dia: 1 cop 
entre les 10:30 h i les 
12:30 h i 1 cop a 
partir de les 17:00 h 

Botoneres dels 
ascensors 

     Material electrònic: 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 
propílic 70º 
 
1 cop al dia a partir 
de les 17:00 hores 

Ordinadors, 
sobretot teclats i 
ratolins 

     

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

     

Interruptors 
d’aparells 
electrònics 

     

Fotocopiadores      



 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  2 cops al dia: 1 cop 
entre les 10:30 h i 
les 12:30 h i 1 cop a 
partir de les 17:00 h 

Superfícies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb les 
mans 

     2 cops al dia: 1 cop 
entre les 10:30 h i 
les 12:30 h i 1 cop a 
partir de les 17:00 h 

Terra 
 

     1 cop al dia a partir 
de les 17:00 hores 

Materials de jocs 
 

     No procedeix 

Joguines de 
plàstic 

     No procedeix 

Joguines o 
peces de roba 

     No procedeix 

MENJADOR 

Ventilació de 
l’espai 

     No procedeix 

Superfícies on es 
prepara el 
menjar 

     No procedeix 

Plats, gots, 
coberts... 

     No procedeix 

Fonts d’aigua 
 

     No procedeix 

Taules, safates 
de trona 

     No procedeix 

Taulells 
 

     No procedeix 

Utensilis de 
cuina 

     No procedeix 

Taules per a 
usos diversos 

     1 cop al dia: a partir 
de les 17:00 hores 

Terra 
 

     1 cop al dia: a partir 
de les 17:00 hores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada al 
dia 

Setmanalment Comentaris 

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  2 cops al dia: 1 cop 
entre les 10:30 h i 
les 12:30 h i 1 cop a 
partir de les 17:00 h 

Canviadors 
 

     No procedeix 

Orinals 
 

     No procedeix 
 

Rentamans 
 

     Especialment 
després de l’ús 
massiu (després del 
pati, després de 
dinar) i sempre al 
final de la jornada 
 
2 cops al dia: 1 cop 
entre les 10:30 hi les 
12:30 h i 1 cop a 
partir de les 17:00 h 

Inodors 
 

     

Terra i altres 
superfícies 

     

Dutxes 
 

     No procedeix 

Cubells de 
brossa, bolquers 
o compreses 

     1 cop al dia a partir 
de les 17:00 hores 

ZONES DE DESCANS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  2 cops al dia: 1 cop 
entre les 10:30 h i 
les 12:30 h i 1 cop a 
partir de les 17:00 h 

Bressols i llits 
 

     No procedeix 

Fundes de 
matalàs i de 
coixí 

     

Mantes 
 

     

Terra 
 

     També si hi ha un 
canvi de grup 
d’infants 
 
1 cop al dia a partir 
de les 17:00 hores 

Altres 
superfícies 

     

 


