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0. Introducció 
Un cop completat el període de desescalada progressiva del confinament, la represa            
de les activitats obliga a garantir que la ciutadania assumeixi un deure general de              
protecció i adopti comportaments preventius. 
 
En aquesta mateixa línia, a l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard (en            
endavant EMMRG) es vetllarà pel compliment de les mesures bàsiques recomanades           
per a la població en general, així com a aquelles que es considerin imprescindibles              
per contenir el contagi del virus i siguin adequades al nostre context d'interacció             
habitual. 
 
S'ha elaborat un Pla de Reobertura adaptat a les característiques del centre, i que              
conté totes les mesures organitzatives, higièniques i de protecció individual, per tal de             
prevenir el contagi en les activitats que poden generar risc de transmissió comunitària             
així com l'actuació a seguir davant la possibilitat de contagi. 
 
Per a l’elaboració d’aquest pla s'ha tingut en compte el següent marc de referència:  
 

● 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.  

● Instruccions per al curs 2020-21 del Departament d’Educació de 30 de juny de              
2020. 

● Gestió de casos Covid-19 als centres educatius de 13 d'agost de 2020.  
 
  
 
Mesures de contenció generals 
 
Com a guia bàsica per la convivència en l'EMMRG en aquest nou marc, enumerem              
una sèrie de mesures d'higiene i interactuació a seguir en tot moment: 

Mantenir la distància interpersonal de 1,5m. 
Evitar tot contacte físic.  
Evitar utilitzar equips, dispositius i materials d’altres companys/es. En cas que           
sigui imprescindible, rentar-se les mans immediatament després. 
A l’entrar a l’Escola, netejar-se les mans amb aigua i sabó o amb la solució               
hidroalcohòlica.  
Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó. 
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En cas d’esternudar, tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús i                
llençar-lo a la paperera. O bé utilitzar la part interna del colze per evitar              
contaminar les mans. 
Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.  
Al marxar, retirar tot el material que sigui possible de les superfícies, per             
facilitar la feina al personal de neteja.  
Si es comencen a notar símptomes compatibles amb la COVID-19, s'ha de            
procedir immediatament a aïllar-se a l'aula 9, avisar els companys, el           
professor/a, notificar-ho a escola.musica@valls.cat i iniciar el protocol establert. 
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1. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut.  
 
 
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la                 
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.  
 

1.1. Grups de convivència i socialització molt estables 
 
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal            
valor és la facilitat que dona en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin.  
 
A l’escola no tindrem grups estables de convivència estreta tot i que hi haurà grups               
amb una relació propera. L’escola no pot complir els requisits necessaris per            
formar grups estables tal i com faran la resta de centres educatius de la ciutat. 

1.2. Mesures de prevenció personal 
 
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. 
 
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 d’anar al WC  
● Abans i després de les diferents activitats. 
●  

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’acompanyar un infant al WC 
● Abans i després d’anar al WC 
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● Abans i després de mocar un infant 
● Com a mínim una vegada cada 2 hores  

 
Comptarem amb dos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb             
dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics col·locarem dispensadors de            
solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.  
 
Col·locarem pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat             
de mans en els diversos punts de rentat de mans.  
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Ús de mascareta  
 

Col·lectiu Indicació Tipus de mascaretes 
Infants de 3-6 anys No obligatòria a   

25.08.2020 
Higiènica amb compliment   
de la norma UNE  
 

Alumnes a partir de 6 anys Obligatòria dins de l’aula i     
en tot el recinte escolar. 
 
Prescindible durant la   
docència d'instruments de   
vent i cant, sempre que es      
mantingui la distància d'1,5    
i la protecció adequada. 
 

Higiènica amb compliment   
de la norma UNE  

Alumnes a partir de 12     
anys 

Obligatòria dins de l’aula i     
en tot el recinte escolar. 
 
Prescindible durant la   
docència d'instruments de   
vent i cant, sempre que es      
mantingui la distància d'1,5    
i la protecció adequada. 
 
 

 

Professorat Obligatòria per al personal    
mentre imparteix classes a    
diferents grups. 
Prescindible durant la   
docència d'instruments de   
vent i cant, sempre que es      
mantingui la distància d'1,5    
i la protecció adequada. 

Higiènica amb compliment   
de la norma UNE  

 
En entrar al centre els alumnes i el personal del centre han de portar la mascareta. En                 
els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta. 
 
Per les seves característiques en la projecció de l'aire, a les aules d’instruments de              
vent i cant es col·locarà una mampara protectora de metacrilat per tal que l’emissió              
de l’aire no arribi ni al professor ni a l’alumne.  
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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 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 (vegeu l’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.  
 

1.3. Neteja, desinfecció i ventilació 
 
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais               
interiors.  
 
Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida              
dels alumnes. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant les classes.  
 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària tot              
seguint les recomanacions del document expedit pel Departament de Salut de la            
Generalitat de Catalunya anomenat Neteja i desinfecció en establiments i locals de            
concurrència humana i que posarem a la pràctica a través de l'empresa            
Neteges-Cosip S.L  
 
Es garantirà la desinfecció freqüent de les superfícies d’ús més comú com els poms              
de les portes, les baranes de les escales, etc. Les taules de les aules, cadires,               
banquetes els pianos, els instruments Orff i els instruments de percussió s’han de             
netejar i desinfectar després de les activitats amb col·laboració de l'alumnat. La resta             
d'instruments, faristols i micròfons seran d'ús unipersonal i cada alumne/a          
s'encarregarà de portar-los a classe cada dia. 
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Donat que a l'Escola l'alumnat ocupa espais diferents, assegurarem que cada vegada            
que marxa un petit grup es neteja i desinfecta les superfícies de contacte d'aquell              
espai. Es comptarà amb la col·laboració del mateix alumnat que disposarà del            
material necessari. 
 
Gestió de residus  
 
Es faran servir mocadors i tovalloletes d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o                
per a la higiene respiratòria. Es llençaran en contenidors amb bosses. El material             
d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són           
considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig.  
 
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.  
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2. Gestió de casos 
  
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director.  
 
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.  
 
Es consideren símptomes compatibles: febre, tos, malestar general, mucositat, dolor          
generalitzat als ossos i a la musculatura, nàusees, vòmits, diarrea, dificultat           
respiratòria sobtada. 
 
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la           
COVID-19 al centre educatiu s'activarà el següent protocol: 
  

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. (aula 9) 
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. En cas de tractar-se d'un menor d'edat, s’ha de contactar amb la família per tal                

que vingui a buscar l’infant o adolescent i el porti al seu CAP de referència. 
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar 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 servei de salut pública a la vegada que farà tot                 
el seguiment del cas i la seva actualització a través de l'aplicatiu específic             
traçacovid. 

  
 
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’alumne/a o el/la professor 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.  
 
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.  
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3. Organització del Centre 
 

3.1. Alumnat 
 
Garantirem que tots els alumnes puguin seguir el curs de manera presencial tot i que               
el centre continuarà oferint classes d'instrument online als alumnes que ho sol·licitin.            
També es contempla fer una part de la formació online i la resta presencial, tenint en                
compte que la part telemàtica sempre serà la classe d'instrument no l'oferta            
col·lectiva. Si hi ha un nou confinament total, les classes continuaran de manera             
telemàtica des de casa, tant les teòriques com les d’instrument. Es procedirà a fer una               
baixa temporal per les classes de conjunts instrumentals. 
En aquest darrer supòsit, es presentarà al patronat una proposta de revisió de tarifes. 
 
 
 
 
 

3.2. Espais 
 
S'ofereix a continuació la relació d'assignació d'aules, grups estables, personal          
docent, horaris i ràtio per a cada grup de convivència:  
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Grup Ratio Docent  1 Aula  2 Horari 
MiM  Enxaneta A       Extraescolar 11 MB Gimnàs  Dilluns 16.00 – 16.45 
MiM  Enxaneta B       Extraescolar  12 ET Aula Dilluns 16.00 – 16.45 
MiM  La Candela A    Extraescolar 10 MB Aula Dimarts 16.30 – 17.15 
MiM  La Candela B    Extraescolar 10 MS Aula Dimarts 16.30 – 17.15 
MiM  Eugeni d'Ors     Extraescolar 13 MB Aula de música Dimecres 16.30 – 17.15 
MiM Baltasar Segú  Extraescolar 13 MB Aula de música Dijous 16.30 – 17.15 
MiM 1  <8 RB Aula Noble Dilluns 17.30 – 18.15 

MiM 2  <8 RB Aula Noble Dimarts 17.30 – 18.15 

MiM 3  <8 RB Aula Noble Dijous 17.30 – 18.15 

MiM 4  <8 RS Aula 7 Dimecres 17.45 – 18.30 

MiM 5  <8 RS Aula 7 Dijous 17.45 – 18.30 

Iniciació1  11 RB Aula 10 Dl+Dc 18.15 – 19.00 

Iniciació2  11 RB Aula 10 Dt+Dj  18.15 – 19.00 

Lleng & cor bàsic 1  13 MS Aula Psico – E.d'O Dimarts 17.30 – 18.30* 

Lleng & cor bàsic 2 13 MB Biblio – E.d'O Dimarts 17.30 – 18.30* 

Lleng & cor bàsic 3  13 RS Aula Música -  E.d'O Dimarts 17.30 – 18.30* 
Conjunt de guitarra bàsic  12 EC Aula Psico -  E.d'O Dijous 17.30 – 18.30* 

Conjunt de teclats d'iniciació 7 RS Aula 7 Divendres 17.15 – 18.15 

Conjunt de teclats bàsic 8 RS Aula 7 Divendres 18.30 – 19.30 

Conjunt de corda d'iniciació“4 cordes” 9 GD Psico – E.d'O Dimecres 18.00 – 18.45 

Orquestra “4 de8” A 5 MS Biblio – E.d'O Dimecres 17.45 – 18.45 

Orquestra “4 de8” B 8 PB Sala/Gimnàs – E.d'O Dimecres 17.45 – 18.45 

Conjunt de vent   
d'iniciació“bufafustes” 

5 ET Psico – E.d'O Dilluns 17.30 – 18.15* 

Conjunt de vent bàsic A  7 ET Psico – E.d'O Dilluns 18.30 – 19.30* 

Conjunt de vent bàsic B  8 VV Sala/Gimnàs – E.d'O Dilluns 18.30 – 19.30* 

Orffestra    Grup Estable 11 MB Aula 7 Dilluns 17.15– 18.15 

Taller de percussió 1 9 JM Aula bar Dilluns 17.30 – 18.15 

1 Les sigles que es corresponen amb el nostre personal docent són: 
EC: Elena Casañas 
EF: Eloi Fort 
ET: Enric Tudela 
GB: Gemma Batalla 
GD: Gabrielle Deakin 
JB: Josep Boada 
JC: Joan Casellas 
JM: Josep Martí 
MB: Mireia Besora 
MS: Marta Sans 
NS: Neus Santesmasses  
PB: Pol Berlinches 
RB: Rosabel Bofarull 
RS: Rosa Maria Segarra 
VV: Víctor Verge 

 
 
2 El codi de colors que s’empra per diferenciar el centre educatiu és el següent: 
Blau: Escoles de primària 
Groc: Escola Eugeni d'Ors 
Verd: Edifici del Parc Barrau 
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Taller de percussió 2 8 JM Aula bar Dimecres 17.30 – 18.15 

Llenguatge clàssic avançat A 2 GB Aula 10 Dimecres 15.30 – 16.30 

Llenguatge clàssic avançat B 5 GB Aula 10 Dijous 7.30 – 8.30 

Conjunt de guitarres d'avançat 4 EC Psico – E.d'O Dijous 18.30 – 19.15* 

Conjunt de teclats d'avançat 8 RS Aula 7 Divendres 16.00 – 17.00 

Orquestra avançat A 7 GD Psico – E.d'O Dimecres 19.00 – 20.00 

Orquestra avançat B  12 PB Sala/Gimnàs – E.d'O Dimecres 19.00 – 20.00 

Conjunt de vent d'avançat A  7 NS Aula música Dimecres 19.00 – 20.00 

Conjunt de vent d'avançat B 9 JB Biblio – E.d'O Dimecres 19.00 – 20.00 

Combo A 3 JM Aula Modern Dilluns 16.30 – 17.30 

Combo B 8 JM Aula Modern Dilluns 19.30 – 20.30 

Combo C 2 JM Aula Modern Dimarts 20.00 – 21.00 

Combo D 8 EF Aula Modern Dijous 17.30 – 18.30 

Combo E 9 EF Aula Modern Dijous 18.45 – 19.45 

Combo F  6 JC Aula Modern Divendres 19.30 – 20.30 

Cor Modern A 18 MB Sala/gimnàs – E.d'O Dimarts 18.30 – 19.30* 

Cor Modern B  18 EF Psico – E.d'O Dimarts 18.30 – 19.30* 

Llenguatge modern 5 JC Aula 10 Dijous 16.00 – 17.00 

Taller de percussió 3  13 JM Aula bar Dimarts 16.00 – 17.00 

Guitarra d'acompanyament 1 7 JC Aula Modern Divendres 17.15 – 18.15 

Guitarra d'acompanyament 2 7 JC Aula Modern Divendres 18.15 – 19.15 

Col·lectiva de cant 4 EF Aula 10 Dimarts 17.15 – 18.15 

Cambra A 5 GD Aula Noble Dimecres 15.15 – 16.00 

Cambra B 3 GD Aula 3 Dimarts 16.30 – 17.00 

Cambra C 3 GD Aula 3 Dijous 19.15 – 19.45 

Conjunt d'adults 8+8 GD Aula noble Dimarts 20.30 – 21.15 

 
*possible modificació de 15 minuts per poder fer la neteja. 

 
Extraescolars 
 
Els centres de primària on fem l'extraescolar de música i moviment poden dur a terme               
les extraescolars previstes en la seva programació general anual, sempre caldrà           
mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui             
preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En              
la mesura del possible es formaran grups estables de participants.  
Els nostres docents cumpliran el protocol d'actuació que cada centre estableixi. 
 
 

3.3 Espais de reunió i treball per al personal 
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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. 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.  
 
En el cas de secretaria, l’atenció es farà sempre que sigui possible per finestreta i de 
manera individual a professors, alumnes i pares. Sempre demanant cita prèvia a            
nbaixeras@valls.cat o al 977604454.  
 
 

3.4. Fluxos de circulació 
  
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i              
organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i             
moments determinats.  

 
A l'edifici central del Parc Barrau, l’alumnat entrarà per l'entrada principal i sortirà per              
la porta d'emergència on les famílies podran esperar la sortida els seus fills/filles. A              
l'escola Eugeni d'Ors els alumnes entraran i sortiran per la porta de la Plaça de               
l'Estació ja que gaudeix d'un espai ampli i a l'aire lliure.  
 
Els alumnes hauran de portar sempre la mascareta. Es recomana que pares i mares              
només accedeixin 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.  
 
 

3.4.2. Circulació dins del centre 
  
En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més de 2               
persones per lavabo. Quan coincideixin més d’una persona caldrà mantenir la           
distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta. 
Cap alumna pot romandre a l’escola un cop finalitzada la seva classe. 
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Annex 1  
 
LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 

 
  
 
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb                
una creu quins d’aquests símptomes presenta:  
 
 

❏ Febre o febrícula  
❏ Tos  
❏ Dificultat per respirar  
❏ Congestió nasal  
❏ Mal de coll  

 

❏ Mal de panxa  
❏ Vòmits  
❏ Diarrea  
❏ Malestar  
❏ Dolor muscular  

 

 
Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu                 
quins d’aquests símptomes presenta:  
 
 

❏ Febre o febrícula  
❏ Tos  
❏ Dificultat per respirar  
❏ Falta d’olfacte de gust  
❏ Mal de coll  

 

❏ Calfreds  
❏ Vòmits  
❏ Diarrea  
❏ Malestar  
❏ Dolor muscular  

 

 
*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que                
us poseu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 
 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte           
telefònica mb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al               
061. 
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Annex 2 
 
LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DIÀRIA DE L’EMMRG 

 
 
 

Accions C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un 
mínim de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos disposen de sabó suficient?   

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte 
(poms/manetes de les portes, baranes, passamans d’escales, interruptors, 
finestres)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules, espais docents, sala 
de professors, aula de reprografia, secretaria i direcció? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

   

   

   

 
 
C = En curs. 
F = Fet. 
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Annex 3 
 
 
PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN L’EMMRG. 

 
 
 

Lavabos 

 Diàriament Més d’un cop a dia Després de cada ús 

Inodors ✔    

Orinal ✔    

Rentamans ✔    

Cubell de brossa ✔    

Superfícies de major contacte en tot el centre 

 Diàriament Més d’un cop a dia Després de cada ús 

Manetes i poms de portes i 
finestres 

✔    

Baranes i passamans ✔    

Superfície de taulells i 
mostradors 

✔    

Fotocopiadora   ✔  

Aules 1-10 i Aula Noble, Aula Modern, Aula Bar 

 Diàriament Més d’un cop a dia Després de cada ús 

Cadires i banquetes   ✔  

Pianos   ✔  

Instruments Orff   ✔  

Instruments percussió   ✔  

Amplificadors   ✔  
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Ventilació de l’espai   ✔  

Sala de professorat 

 Diàriament Més d’un cop a dia Després de cada ús 

Ordinadors, sobretot teclats i 
ratolins 

 
 

 ✔  
 

Cadires i taules   ✔  

Direcció 

 Diàriament Més d’un cop a dia Després de cada ús 

Grapadores i altres utensilis  ✔   

Cadires i taules  *Després de visites 
de persones alienes 
al centre 

 

Secretaria 

 Diàriament Més d’un cop a dia Després de cada ús 

Cadires i taules  *Després de visites 
de persones alienes 
al centre 
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