
 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID 19 RESPECTE A LA VENTILACIÓ I 
DESINFECCIÓ D’AULES 

 
 
Per tots i totes és sabut que per una bona prevenció de la COVID-19 és necessària la higiene, 
desinfecció i ventilació dels espais.  
Per açò,  en l’escola volem concretar aquest aspecte de la següent manera: 
 
PROCEDIMENT VENTILACIÓ DE L’AULA:  
 
Aclarim que el nostre centre en el seu entorn no té edificis que impedisquen la ventilació 
natural de l’aire. A més, a les nostres aules hi ha, almenys una pared completa de finestres de 
corredera de 140 m x 1’40 m, la qual cosa fa molt viable l’airació de les aules. D’aquestes 
algunes conten amb finestres lateral superior que augmenten la ventilació. Així i tot, hem de 
prestar la importància a aquest aspecte té i realitzarem les següents accions.  
 
 

- (8:15-8:30) Vedel i manteniment  obrin aules i finestres  abans de començar la jornada.  

- (9:00) Quan el o la docent i l’alumnat han entrat a classe passats uns 10 minuts, pot 

tancar finestres i porta si ho veu convenient per les condicions externes a l’aula 

(temperatura, soroll,...). 

- (Esplai de l'esmorzar)  Es tornen a ventilar les aules, obrint portes i i finestres mentre 

l’alumnat està a l’esplai. 

- (Tornada a classe) Després de 10 minuts des de l’inici de la classe, el mestre o la 

mestra pot decidir tancar la porta i finestres segons les condicions externes a l’aula. 

- (Entre classes) Quan hi ha dues o més classes seguides, s’obriran finestres fins a uns 10 

minuts per ventilar en funció de les condicions climàtiques exteriors.  

- (Hora de dinar) Tanmateix com a l'esmorzar, les finestres i portes han d’estar obertes 

assegurant-se la ventilació de l’espai; es quedaran obertes fins a les 15:00 h. 

- (15:00) Després de 10 minuts des de l’inici de la classe, el mestre o la mestra pot 

decidir tancar la porta i finestres segons les condicions climàtiques externes a l’aula. 

- A última hora, les finestres i portes es queden obertes.  
 
PROCEDIMENT DESINFECCIÓ AULES: 
 
Igual que la ventilació, la desinfecció dels espais és de vital importància, per açò detallem el 
procediment.  
 

- A l’inici del dia les aules estan netejades i desinfectades de la vesprada anterior. 

- A l’hora de l’esmorzar, taules i cadires són desinfectats per professorat mitjançant un 

producte adient aprofitant que l’alumnat està a l’esplai durant 30 minuts.  

Es desinfectarà tirant el producte sobre taula i cadira sense passar el drap.  

- En acabar les classes del matí, les taules tornen a ser desinfectades  ja que en algunes 

d’elles dina l‘alumnat,  



 

- En acabar de dinar cada alumne i alumna ha de netejar i desinfectar el seu lloc (taula i 

cadira) 

- Per últim quan acaba el dia, l’alumnat ha de deixar el seu lloc ordenat i desinfectar la 

taula i la cadira.  

 

A partir de 17:00 hores, el servei contractat de neteja, torna a netejar i desinfectar 

les aules.  

 


