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1. INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquest pla d’organització és l’obertura del centre el proper mes de setembre amb la
màxima presencialitat de l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius. Per aconseguir tots els
recursos necessaris garantint la seguretat i oferint un ensenyament de qualitat s’han inclòs diferents
metodologies de treball.
Tot i això aquest pla inclou diverses propostes en diferents escenaris: confinaments de grups estables i
confinaments temporals de tot el centre en algun moment del curs.
Per reduir la pandèmia del COVID-19 cal aplicar unes mesures de protecció que ens permetin
contribuir al control de la pandèmia i organitzar el centre educatiu de manera que permeti la ràpida
identificació de casos i contactes
Es garantirà una educació equitativa i inclusiva.
El centre disposarà de connexió telemàtica i recursos adients específics per poder oferir formació i
tutoria telemàtica sincrònica a tot l’alumnat.

2. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
La proposta d’organització pedagògica es basa en grups de convivència estables. Aquests grups no
requeriran d’una distància mínima interpersonal de 1,5 metres. Cada grup estable tindrà el mínim
número de docents necessaris per impartir totes les matèries curriculars. Els docents imparteixen
classes en més d’un grup estable hauran de mantenir sempre la distància mínima interpersonal de 1,5
metres i utilitzar mascareta.
L’Institut de Palamós va fer una ràpida inmersió digital durant el confinament del curs 2019-2020,
aprofitant aquest enriquiment didàctic per part del professorat i de l’alumnat aquest proper curs
2020-2021 s’incorporarà la utilització d’una nova plataforma digital amb integració de totes les
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llicències digitals (eliminació dels llibres en format paper) i també inclourà l’accés als entorns
d’aprenentatge a distància del centre (moodle i classroom). Es potenciarà el treball cooperatiu
competencial a través d’aquesta plataforma i en algunes matèries s’utilitzarà la classe invertida com a
eina pedagògica.
Tot l’alumnat disposarà d’un portàtil que utilitzarà durant les classes.
S’ha prioritzat disminuir les ratios d’alumnes de tots els nivells d’ESO per tal de garantir les distàncies
entre alumnes per la qual cosa no es faran els desdoblaments en algunes matèries i s’ha disminuït
l’oferta d’optatives a l’ESO. Es tracta de que hi hagi els menys moviments possibles d’alumnes pel
centre. A primer d’ESO es treballarà amb dos professors a l’aula en algunes matèries.
Es mantindran els agrupaments flexibles (a català, castellà i matemàtiques), a primer i segon d’ESO
dins el mateix grup estable. L’objectiu principal és aconseguir que tot l’alumnat assoleixi les
competències seguint el seu propi procés d’aprenentatge. Preveient noves etapes de confinaments
parcials o totals és molt important que durant el temps que l’alumnat assisteixi al centre adquireixi
unes habilitats d’autoaprenentatge, d’automotivació, organització i de treball autònom, el professorat
ha de donar les eines necessàries perquè s’assoleixin aquestes capacitats. En aquest sentit, l’optativa
de centre de primer d’ESO inclou el treball de diferents tècniques d’estudis i autoaprenentatge.
Per una altra banda, l’organització de l’optativitat ens permet assegurar que els alumnes, en la majoria
dels casos, no es moguin de l’aula i grup estable. Només en el cas de francès i religió hi ha barreja
d’alumnes de diferents grups estables. En aquests casos, s’asseuran per grups estables, s’ocuparà una
aula suficientment gran per assegurar el distanciament aconsellable.
2.1 ORGANITZACIÓ DE L’OPTATIVITAT I ELS ITINERARIS
Nivell

Optativa/Religió

1

Optativa comuna per a tots els grups - Aula grup estable-classe
Competències digitals lligades a tècniques d’estudi per potenciar la competència aprendre a aprendre
Religió: Grups A i B
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2

Optativa comuna d’àmbit lingüístic (Català i castellà) - Aula grup estable-classe / Francès
Religió: Grups A i B / C i E

3

Optativa per trimestre - Aula grup estable-classe (telmàtic sincònic dos trimestres)
Religió: Grup A (grup estable) / C i E

4

Grups estables per itinerari i optativa afí / Francès

2.2 ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS
Els grups estables romandran la major part de les classes a la seva aula de grup.
L’ocupació de les aules específiques (dibuix, laboratoris, …) és per dia i grup estable, dos o més grups
estables no ocuparan el mateix dia la mateixa aula, la qual cosa assegura les condiciones adequades
dels espais. En cas que per raons organitzatives l’ocupació d’una aula específica per part de grups
estables diferents sigui necessària s’assegurarà la desinfecció de l’espai.
2.3 ORGANITZACIÓ METODOLÒGICA
ESO

Presencial

Telemàtica sincrònica
en el centre

ESO 1

100%

ESO 2

100%

ESO 3

100%

Optativa 1h (dos
trimestres)1

ESO 4

100%

Itinerari humanístic filosofia 2

Batxillerat

Presencial

Telemàtica sincrònica
en el centre3

BAT1

100%

Economia empresa B1B i
B1C

BAT2

100%

Sociologia/Psicologia

Telemàtica asincrònica

Telemàtica asincrònica

Simultanietat de dos grups del nivell, 1h de docència amb el professor de la matèria i 1h de docència telemàtica en el
centre amb un professor de la mateixa o d’altra matèria.
2
Simultanietat de dos grups del nivell, 2h de docència amb el professor de la matèria i 1h de docència telemàtica en el
centre amb un professor de la mateixa o d’altra matèria en setmanes alternes.
3
Simultanietat de dos grups del nivell, 2h de docència amb el professor de la matèria i 2h de docència telemàtica en el
centre amb un professor de la mateixa o d’altra matèria.
1
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B2B i B2C

Cicles
formatius

Presencial

Telemàtica sincrònica
a distància4

APD1

60%

40%

APD2

100%

CAI

52%

34%

FIP1

78%

22%

FIP2

100%

SMX1

100%

SMX2

58%

42%

DAM1

96%

4%

DAM2

100%

Telemàtica asincrònica

14%

En el cas de la matèria d’educació física, es procurarà fer prioritàriament a l’aire lliure i amb blocs de
dues hores sempre que sigui possible.
2.4 CONFINAMENT PARCIAL
En cas de confinament parcial d’un o diversos grups es prepararà un horari especial per aquests grups
respectant sempre l’horari del professorat per evitar solapaments de docència presencial. L’alumnat
continuarà el seu aprenentatge des del domicili a través d’un entorn virtual d’aprenentatge. Preveient
aquesta possible situació, el portàtil esdevindrà una eina imprescindible de treball (projecte 1x1).
La docència virtual per a cada matèria/crèdit/mòdul professional consistirà en:
-

Hores telemàtiques de classe proporcionals a la càrrega lectiva habitual

-

1 tasca setmanal de caràcter competencial

El nombre de classes telemàtiques diàries serà igual o inferior a 3 i el lliurament de tasques dàries serà
esglaonat.

4

Tenim dos grups A i B. En setmanes alternes un grup estarà al centre i l’altre seguirà la docència des de casa a distància.
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Els tutors responsables dels grups faran un seguiment més intensiu de l’alumnat els primers dies del
confinament, assegurant-se de l’adaptació de l’alumnat a la nova situació.
El departament d’orientació farà intervencions sempre que el tutor ho sol·liciti per detectar possibles
situacions de vulnerabilitat.
Formació conveni de col·laboració Fundació Hospital de Palamós
La docència virtual consistirà en:
-

2h setmanals de classe telemàtica

-

1 tasca setmanal de caràcter pràctic

2.5 TANCAMENT DEL CENTRE
En cas que el centre hagi de tancar-se amb la seva totalitat es continuaran les classes de forma
telemàtica a través de videoconferències. Es farà un nou horari disminuint la càrrega lectiva de
l’alumnat. Es programaran videoconferències setmanals de cada matèria i es proposaran activitats
d’ensenyament-aprenentatge a través de la plataforma. Les activitats tindran un termini variable
d’entrega per facilitar l’organització de l’alumnat. Preveient aquesta possible situació tot l’alumnat del
centre ja tindrà portàtil i accés a la plataforma.
Els tutors i els especialistes del Departament d’orientació faran un seguiment de tot l’alumnat que es
pugui trobar en un situació de vulnerabilitat.
Es farà un horari compatible amb la conciliació familiar si el tancament del centre està relacionat amb
un confinament general de la població.

3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS
3.1 ALUMNES
Torn

Nivell educatiu

Grups

Ràtio mitjana

M

ESO 1

A, B, C i D

22

M

ESO 2

A, B, C, D,E i F

20

M

ESO 3

A, B, C, D, E i F

21

M

ESO 4

A, B, C, D, E i F

20
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M

BAT 1

A, B i C

23

M

BAT 2

A, B iC

23

M

APD 1

AiB

15

T

APD 2

AiB

15

T

CAI

AiB

15

M

FIP 1

AiB

15

T

FIP 2

AiB

15

M

SMX 1

A, B i C

18

T

SMX 2

AiB

15

T

DAM 1

A

20

T

DAM 2

A

16

Mascareta: és obligatòria per tot l’alumnat en tot el recinte escolar. S’haurà de pdur posada de casa i
en bon estat. Cada nen haurà de portar una bossa de paper per desar-la en cas que sigui necessari.
3.2. PROFESSIONALS
Professorat
Departament

Professorat

Català

6

Castellà

5

Idiomes

9

Tecnologia

5

Geografia i història

9

Matemàtiques

7

Orientació

6

Experimentals

6
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VIP, Música i Religió

4

Educació física

3

Les activitats complementàries de permanència al centre en horari fix (5 hores/professor) es
realitzaran en la la sala de guàrdies, departaments i aules. L’ús de mascareta serà obligatori. Les
activitats complementàries no sotmeses a horari fix seran telemàtiques.
Quan el professorat estigui a l’aula o circuli pel centre haurà d’utilitzar mascareta.
Equip directiu
Direcció i secretaria tenen un despatx individual per la qual cosa només es farà ús de la mascareta
quan el comparteixi amb d’altres persones.
L’espai de cap d’estudis es compartit però es garanteix la distància d’1,5 metres.
Personal d’administració i serveis
-

Administració: Les administratives faran torns, matí i tarda. Com que l’espai de secretaria és
petit no l’ocuparan en el mateix moment. Entre el canvi de torn es farà una neteja i desinfecció
de la zona. Sempre hi haurà la porta oberta per afavorir la ventilació. L’ús de mascareta serà
obligatori. En cas que hagin de desplaçar-se pel centre hauran d’utillitzar mascareta. En cas
que el professorat hagi d’anar a secretaria sempre ho farà a través de la finestreta. Ni alumnes
ni docents podran entrar a secretaria.

-

Consergeria: Hi haurà dos conserges al torn de matí i un al torn de la tarda. Dins la
consergeria poden mantenir la distància i els dos conserges del matí es poden considerar com
un grup estable, tot i això caldrà utilitzar mascareta. Quan hi hagi canvi de torn es netejarà i
desinfectarà l’espai. Els conserges siguin del torn que siguin hauran, sempre, de desplaçar-se
pel centre amb mascareta i no permetran l’entrada al centre a ningú que no porti mascareta.
No es permet l’entrada a consergeria de personal docent, personal administratiu ni alumnat.
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Tutors, orientadors/orientadores educatives i educadora
-

SIEI: L’alumnat del SIEI rebrà atenció individualitzada sempre que sigui necessari i amb grups
reduïts en una aula específica (aula 106B). L’alumnat del SIEI pot pertànyer a dos grups
estables diferents.

-

Aula d’acollida: L’alumnat de l’aula d’acollida rebrà atenció individualitzada sempre que sigui
necessari i amb grups reduïts en una aula específica (aula 060). L’alumnat d’aula d’acollida
pot pertànyer a dos grups estables diferents.

-

Entrevistes amb les famílies: Telemàtiques
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3.3. ESPAIS
PATI
Pistes

Mòdul
060
Consulta Oberta
*: Desinfecció 11:30 - 12:30

Lab. quím
*210

De. CN-FQ
209

Lab. CN
VID/DVD 208

Lab.
Física
207

Escala
W.C.

DAM 2
*206

E3E
109

E3D
108

E3C
107

AA/SIEI
*106B

Escala
W.C.

C19*
106A

E2E
009

E2D
008

E2C
007

Escala
W.C.

E2B
006

Planta Baixa

005

ZONA DE TALLERS

P
A
T
I
M
O
T
O
S
I
B
I
C
I
S

SMX
201

E3B
103

E3A
102

101

E2A
003

S. GUÀRD.
002

105
104

Planta 1

E2F
010

SMX1-DAM1
202

205 204

Planta 2

E3F
110

SMX
203

E4A
011
HUM

004

BIBLIOTE
CA
001
Ascensor 052

ZONA PATI DE LES PALMERES
E4B
012
HUM-LAB

B2C

E1C
037

Pati

E1D
039

E1B
036

de

DEP. IDIOMES
040

E1A
034/035

les

MU/GH/FI/LT
0033

Palmeres

053
E4C
013
BIO-TEC

APD1
014

E4F
015
ART

E4E
016
SOC

DEP.CF
017

DEP. TEC
018

B1C
054

B2B
055

032
TS2
019

TS1
020

VIP

FIP

E4D
021

FIP
022

Pati
de les
moreres

B2A
056

DEP. CAT
043

VESTIDORS
029/030/031

GIMNÀS
038

B1BAPD2
057

DEP. ORI/EAP
044

PATI 3

SECRETA
RIA
048

AUDIO
VISUALS
027

SECRET.
046

EQUIP
DIRECTIU
047

EAP
028

B1ACAI
058
W.C.
025
/026

DEP. LE/EF
042

W.C.
005

TALLER
SANIT.
A23
024

DEP. MA/EC
041

CONSER
GERIA
050

DIRECCIÓ
049

SALA
PROFESSORS
051

ENTRADA
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Cada grup-classe es considera grup estable i tindrà assignada una única aula de treball. Els alumnes
ocuparan d’altres aules només en aquests casos (el dia de la setmana és orientatiu, pendent dels
horaris definitius):
Aula 021
DL

DM

DC

DJ

DV

B1A
2h Tecnologia

E4C
2h Optativa

Aula 019
DL

DM

DC

DJ

DV

E4E
2h Itinerari 1

E4B
1h Itinerari 1

B2C
2h Itinerari

E4B
1h Itinerari 1

E4F
2h Itinerari 1

E4B
1h Itinerari 2

E4B
2h Itinerari 2

E4B
2h Itinerari 2

Aula 101
DL

DM

DC

DJ

DV

E3 C+F
1h Francès

E3 C+F
1h Francès

E3A
1h Religió

E3 C+E
1h Religió

E4 A+B+C+E+F
2h Francès

DL

DM

DC

DJ

DV

E2 A+B+C+D+E+F
1h Francès

E4 A+B+C++E+F
1h Francès

E2 C+E
1h Religió

E2 A+B
1h Religió

E2 A+B+C+D+E+F
1h Francès

DL

DM

DC

DJ

DV

E3 D+E
1h Francès

B2C
2h
Psicologia/Sociologia

B1B
2h Francès

E3 D+E
1h Francès

Biblioteca

Audiovisuals

B1B
2h Francès
E1 A+B
1h Religió
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Aula 206
DL

DM

B1C
2h Grec

DC

DJ

DV

DV

B1C
2h Grec

Laboratori de física - Aula 207
DL

DM

DC

DJ

B2A
2h Tecnologia

B2A
2h Electrotècnia

B2B
2h Psicologia

B2A
2h Física

B2A
2h Física

B2B
2h Biologia

Laboratori de biologia - Aula 208
DL

DM

DC

DJ

DV

B1A
2h Biologia

B2B
2h Psicologia

B2A
2h Biologia

E4C
1h Biologia

E4C
2h Biologia

E4C
2h Itinerari 1

B2B
2h Biologia

DJ

DV

Laboratori de Química - Aula 210
DL

DM

DC

FIP1A
2h M7

FIP1A
2h M7

B2A
2h Química

FIP1B
2h M7

FIP1B
2h M7

B2A
2h Química

Consulta oberta: Programa salut i escola
Dilluns de 10:00 a 12:00. Atenció d’infermeria a l’alumnat de tots els nivells educatius. La porta
romandrà oberta i caldrà neteja de mans a l’entrada i sortida i ús obligatori de mascareta.
Entre alumne i alumne la infermera netejarà i desinfectarà les superfícies.
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Sala de guàrdies
Caldrà minimitzar la presència d’alumnat en la sala de guàrdies.
Sala de confinament
Aula 106A, aquesta aula es mantindrà amb la porta oberta tot el temps que l’alumne/a i el professor/a
acompanyant estiguin dins l’aula. Caldrà que portin ambdós mascareta. Aquesta aula es netejarà i
desinfectarà quan l’alumne/a amb simptomatologia surti.
Sectorització pati
El pati estarà sectoritzat (pintat) i a cada sector hi haurà un nivell educatiu. Com que no es podrà
garantir sempre la distància interpersonal de 1,5 metres caldrà que tot l’alumnat vagi al pati amb
mascareta.
Sala de professors
S’utilitzarà com a zona de desans del professorat i del personal PAS i tothom haurà de portar
mascareta. Hi haurà un aforament màxim de 6 persones. La posta es mantindrà oberta durant tot
l’horari del centre per afavorir la ventilació.
Lavabos
S’hauran d’utilitzar quan sigui necessari. No podran trobar-se dos alumnes de grups estables diferents
al lavabo. Hi haurà cartells informatius amb la normativa d’utilització dels lavabos i sabó i paper per
dur a terme el rentat de mans al entrar i al sortir. Han d’estar sempre ben ventilats
Ordre durant l’esbarjo

Pàgina 15 de 23

PLA D'ORGANITZACIÓ INSTITUT DE PALAMÓS

CURS 2020-2021

Consergeria
Els conserges del matí hauran de portar mascareta perquè no pot garantir-se en tot moment la
distància interpersonal de 1,5 metres a l’interior de la consergeria. Caldrà que utilitzin la mascareta
mentre es desplacin pel centre. La neteja es farà al canvi de torn de matí a tarda i al final del dia.
Secretaria
Ningú podrà entrar a secretaria. L’atenció de docents, alumnat i famílies es farà a través de la
finestreta. La neteja es farà al canvi de torn de matí a tarda i al final del dia
Cap d’estudis i direcció
Caldrà utilitzar la mascareta sempre que no es pugui garantir la distància interpersonal de 1,5 metres.
Només podrà no utilitzar-se quan algú estigui al seu despatx i amb la porta tancada.

4. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
4.1 HORARIS
L’Institut de Palamós té dos torns d’estudis, el torn de matí, pels alumnes d’ESO, batxillerat i cicles
formatius de grau mitjà de primer curs, excepte pel cicle de cures auxiliar d’inferemeria i el torn de
tarda pel segon curs de cicles formatius de grau mitjà, cures auxiliars d’infermeria i pel cicle de grau
superior, primer i segon curs.
Cicles formatius de grau mitjà: 1 línia de farmàcia i parafarmàcia, 1 línia d’atenció a persones en
situació de dependència i 2 línies de sistemes microinformàtics i xarxes.
Cicles formatius de grau superior:1 línia de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
El marc horari de matí és de 08:00 a 14:35 i el de tarda de 15:30 a 20:35
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4.2. GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
El centre disposa de 4 entrades tal i com s’indica al plànol, entrades per carrer Nàpols, principal i pati
de les moreres, entrada per carrer Santa Marta i entrada per carrer Aragó.
El flux de circulació s’indica al següent plànol, cada nivell educatiu té assignada una porta
d’entrada/sortida, una hora d’entrada i sortida i un flux de circulació.
L’ús de mascareta és obligatori en el trànsit pel centre, entrades i sortides i passadissos.
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5. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19
Davant d'un/a alumne/a que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al
centre:
1. Un/a alumne/a de l’aula avisa un professor de guàrdia.
2. El professor de guàrdia va a buscar l’alumne amb simptomatologia compatible amb COVID-19
3. Se l’ha de portar a l’aula 106A - aula d'ús individual.
4. L’alumne/a amb simptomatologia s’ha de col·locar una mascareta quirúrgica i el professor/a que
estigui amb l’alumne/a també ha d’anar amb mascareta quirúrgica.
5. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar-lo. El directiu de guàrdia contacta amb
la família
6. En cas de presentar símptomes de gravetat també es trucarà al 061.
7. La directora del centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a
través d’ells amb el servei de salut pública.
8. S’informarà a la família que ha de contactar amb el seu CAP de referència.
En el cas que l’alumne amb simptomatologia donés positiu de COVID-19 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.

6. PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS
6.1 VENTILACIÓ
La ventilació es considera una de les principals mesures de prevenció de contagis a l’interior. Per
aquest motiu és molt important dur a terme un control de la ventilació.
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Les aules i tots els espais del centre (departaments, despatxos direcció, secretaria, consergeria,
gimnàs, biblioteca, laboratoris, tallers...) es ventilaran a diari abans de l’arribada i a la sortida de
l’alumnat durant 15 minuts. Al llarg del matí i de la tarda es ventilaran 3 vegades més durant 10
minuts cada vegada.
Totes les aules estaran ventilades i mentre la climatologia ho permeti es deixaran obertes les finestres
de totes les classes.
6.2 NETEJA I DESINFECCIÓ
L’empresa responsable del servei de neteja i desinfecció de tots els espais del centre és Mullor S.A, els
equipaments informàtics, telèfons, fo de les aules seran netejats i desinfectats
La neteja es farà amb productes tensoactius autoritzats
La desinfecció s’ha de fer amb productes viricides autoritzats (enllaç) i també es pot utilitzar el lleixiu
malgrat no figuri a l’esmentat registre. Es pot utilitzar una concentració d’hipoclorit sòdic al 0,5%
durant 1 minut o bé al 0,1 % durant 5 minuts. Per a obtenir una solució al 0.1% es pot fer una dilució
1:50 d’un 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. Aquestes solucions de lleixius s’han de preparar
diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/document
os/Listado_virucidas.pdf
Neteja i desinfecció espais de concurrència humana
Neteja

Desinfecció

Aules, tallers, laboratoris i biblioteca
(taules, cadires, poms de portes, finestres,

Temporització
> 1 cop dia

Empresa Mullor

interruptors)
Material laboratoris i tallers (alumnat

L’alumnat netejarà amb aigua i sabó tot el

abans i després de
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material que hagi utilitzat i ho desinfectarà amb

formatius)

cada ús

alcohol propílic de 70º

Equipaments informàtics, telèfons,

Material electrònic: netejar amb un drap humit

abans i després de

fotocopiadores, botonera ascensor

amb alcohol propílic 70º

cada ús

Baranes

> 1 cop dia

Lavabos

> 1 cop dia

Despatxos

diàriament
Empresa Mullor

Departaments
Aula d’aïllament

diàriament
cada vegada que
s’utilitzi

Neteja i desinfecció d’ espais exteriors de concurrència humana
Neteja

Desinfecció

Temporització

Baranes patis

> 1 cop dia

Bancs patis

> 1 cop dia

Empresa Mullor

Poms portes patis

> 1 cop dia

Aixetes de les fonts

> 1 cop dia

Cada grup estable estarà assignat a una aula. Totes les aules es netejaran i desinfectaran després de
cada ús. Es netejaran i desinfectaran taules, cadires, interruptors, poms de portes, de finestres i lleixes.
Caldrà netejar i desinfectar passamans i baranes d’escales i telèfons.
El material d’oficina serà d’ús propi. En cas que més d’una persona utilitzi algun material (grapadores…)
caldrà desinfectar-ho cada vegada.
Els aparells informàtics de les aules (teclats i ratolins) es desinfectaran amb alcohol propílic al 70º, ho
farà cada professor abans i després d’utilitzar-los.
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Els lavabos es netejaran i desinfectaran > 3 vegades al dia.
A l’aula d’aïllament de possibles casos de COVID s’ intensificaran encara més les actuacions de neteja i
desinfecció d’acord amb les pautes abans indicades, especialment en les àrees on han estat aquestes
persones. A l’acabar la neteja i desinfecció cal desinfectar els elements i utensilis que han utilitzat per
fer aquestes actuacions en cas que no siguin d’un sol ús.
Els patis: les baranes d’accesos als patis, els bancs, les aixetes de les fonts i els poms de portes es
netejaran i desinfectaran amb productes viricides autoritzats o lleixiu.
6.3 GESTIÓ DE RESIDUS
S’utilitzaran tovalloles d'un sol ús per a l'assecat de mans i mocadors d’un sol ús per a la higiene
respiratòria i es llençaran en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material
d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a
fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris). En el cas que alguna
persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a
l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa tancada en una segona bossa
abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.
Hi haurà papereres amb tapa i pedal en llocs estratègics: Biblioteca, lavabos, sala de professors,
laboratoris, aula d’audiovisuals i tallers de tecnologia.

Pàgina 23 de 23

