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PROCEDIMENT DE NETEJA I DESINFECCIÓ DELS EQUIPS, EINES I ESPAIS DE 
TREBALL I DE NETEJA VIÀRIA DEL COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA 
 
1-PROCEDIMENT DE NETEJA DELS ESPAIS INTERIORS: 
 
L’institut Cal·lípolis va proposar i concretar a la gerència de l’OGCET pel que fa a la neteja de 
les taules i espais de laboratoris, la necessitat d’implicar en aquesta activitat preventiva als 
alumnes com a procés del seu aprenentatge. L’Institut Pere Martell també ha decidit 
implementar-la. 
Es proposa fer extensiva aquest procediment que s’indica seguidament a la resta de serveis del 
Campus dependents del Departament d’Educació o no: Serveis Educatius, Camp 
d’Aprenentatge i espais de gestió directa de l’OGCET. 
 
ELEMENTS DE NETEJA PERSONAL. NETEJA DE MANS 
 
Actuació Responsable-periodicitat Requisits- data 

implementació  
Adquisició 
dispensadors 
d’hidrogel 

Institut Cal·lípolis, (110) i institut Pere Martell 
més de 100.  
El Departament segons FAQS de 9 de juliol de 
2020 proveirà la reposició del gel inicialment. 

Abans del 
01.09.2020 

Instal·lació a les 
entrades de cada 
espai que identifiqui 
l’institut 

OGECET Abans del 
14.09.2020 

Adquisició hidrogel Instituts, Serveis Educatius, i o el 
Departament segons FAQS de 9 de juliol de 
2020 

Abans del 
14.09.2020 

Manteniment 
hidrogel 

Persona consergeria Institut Cal·lípolis: dins 
de l’horari laboral lectiu. 
Personal de neteja de l’OGECET reomplirà si 
falta durant la neteja dels espais 

Durant el curs 
2020-2021 

NETEJA D’ELEMENTS DE L’AULA REALITZADA PER PART DELS PRÒPIS ALUMNES:  
taules, cadira, teclats, equips i eines, etc... 
 
Actuació Responsable-periodicitat Requisits- data 

implementació  
Neteja de taules, 
cadira, equips i eines 
d’ús directe per part 
dels alumnes 

Alumnes amb la vigilància del professor/a 
responsable de l’aula, que donarà als alumnes 
un polvoritzador amb producte de neteja i 
paper per assecar. 
Periodicitats: al finalitzar cada classe on no 
hagi continuïtat 

Durant el curs 
2020-2021 

Producte de neteja 
de les taules 
 

Subministrat per l’OGCET en polvoritzadors de 
1lts. 
Diàriament es deixaran en consergeria o 
l’espai que s’acordi amb els instituts i els 
Serveis Educatius, els polvoritzadors plens i es 
retiraran els buits.  
Polvoritzadors i producte de neteja son a 
càrrec de l’OGECET 

Durant el curs 
2020-2021 

Paper neteja taules Subministrat per l’institut Cal·lípolis i l’institut 
Pere Martell. 
Reposició diària durant el dia pel personal de 
consergeria de l’institut. 

Durant el curs 
2020-2021 

Papereres amb 
pedal 

Subministrat per l’institut Cal·lípolis. 
Buidatge diari pel personal de neteja de 

Durant el curs 
2020-2021 
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l’OGCET 
Bosses subministrades per l’OGCET 

VENTILACIÓ DE LES AULES, LABORATORIS, TALLERS  
 
Actuació Responsable-periodicitat Requisits- data 

implementació  
Ventilació a l’entrada 
a l’aula 

Docent responsable de l’aula, personal de 
consergeria 

Curs 2020-2021 

Ventilació mínim 3 
cops al dia 

Docent responsable de l’aula, personal de 
consergeria 

Curs 2020-2021 

Tancament de 
finestres al finalitzar 
la classe 

Docent responsable de l’aula, personal de 
consergeria 

Curs 2020-2021 

 
 
PLA DE NETEJA D’AULES, LABORATORIS, TALLERS I ESPAIS COMUNS DEL 
CAMPUS. GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
Actuació Responsable-

periodicitat 
Requisits- data 
implementació  

a) Lavabos (professorat i alumnat) 
• Escombrat del paviment 

• Fregat del paviment amb productes 
desinfectants 

• Higienització i desinfecció de peces 
sanitàries 

• Realitzar el recanvi del paper wc i de mans 

• Neteja i desinfecció de manetes de portes, 
miralls, portes 

• Eliminació de petits grafits en portes, rajoles, 
miralls etc... 

Personal de 
l’OGCET 

Freqüència 
diària 

b) Aules, departaments, laboratoris, oficines, 
consergeria 

• Escombrat del paviment amb mopa 

• Fregat del paviment amb productes 
desinfectants segons necessitat i almenys un 
cop la setmana 

• Buidat i neteja de totes les papereres 

• Neteja i desinfecció  del mobiliari (taules, 
cadires i pissarres). 

• Eliminació de petits grafits en portes, taules i 
cadires 

• Neteja i desinfecció d ordinadors, sobretot 
teclats i ratolins 

• Neteja i desinfecció d interruptors i timbres 

Personal de 
l’OGCET 

Freqüència 
diària 
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(aparell electrònic) 

• Neteja i desinfecció de taulells i mostradors 

• Neteja i desinfecció de telèfons  

• Neteja i desinfecció d altres superfícies o 
punts de contacte freqüent 
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PLA DE NETEJA D’AULES, LABORATORIS, TALLERS I ESPAIS COMUNS DEL 
CAMPUS. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Actuació Responsable-

periodicitat 
Requisits- data 
implementació  

c) Gimnàs, vestidors i dutxes 
• Escombrat del paviment  

• Fregat i desinfecció del paviment (en Gimnàs 
segons necessitat) 

• Buidat i neteja de papereres 

• Desinfecció del mobiliari  

• Eliminació de grafits en portes, rajoles, 
radiadors, taules i cadires 

• Neteja i desinfecció de lavabos i dutxes 

Personal de 
l’OGCET 

Freqüència 
diària 
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PLA DE NETEJA D’AULES, LABORATORIS, TALLERS I ESPAIS COMUNS DEL 
CAMPUS. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Actuació Responsable-

periodicitat 
Requisits- data 
implementació  

d)  Entrada, passadissos i escales 
• Recollida de sòlids de l’entrada del centre 

• Neteja amb mopa i fregat (sempre que es 
necessiti) i desinfecció de la porta entrada 
(vidres i fusteria alumini) 

• Neteja i desinfecció de manetes de portes i 
baranes de les escales i ascensor 

Personal de 
l’OGCET 

Freqüència 
diària 

e) Túnel i exteriors 
• Buidat de papereres i recollida de sòlids 

Personal de 
l’OGCET 

Freqüència 
diària 

f) Neteges específiques no diàries: 

• Neteja i desinfecció general de l’enrajolat 

• Buidat, neteja i desinfecció dels contenidors 
higiènics dels lavabos de noies. 

• Neteja general de portes i vidres 

•  Neteja  de  lleixes  

•  Fregat 

Personal de 
l’OGCET 

Freqüència 
trimestral 

• Neteja  d’exteriors de taquilles 

• Neteja de la pols dels radiadors i extintors 

• Neteja dels marcs i lleixes de les finestres 
(exteriors i interiors) 

• Neteja de les parts altes  sostres ( 
teranyines... 

• Neteja dels fluorescents 

Personal de 
l’OGCET 

Freqüència 
semestral si hi 
ha personal 
suficient 

• Polit del terra dos cops cada any: una a 
l’abril (Portes Obertes: passadissos de les 3 
plantes, vestíbuls, entrada i altra al setembre 
(menjador, vestíbul de la vestíbul d’entrada 
al centre). 

• Neteja a fons dels vidres de totes les 
finestres ,per les dues cares 

• Neteja persianes exteriors i interiors 

Personal de 
l’OGCET 

Freqüència 
semestral si hi 
ha personal 
suficient 
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PRODUCTES DE NETEJA: 
 
L’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona emprarà productes registrats. 
Com a complement dels productes habituals, les fitxes de seguretat dels quals es poden demanar i 
facilitar en qualsevol moment des de la gerència de l’OGCET, aquest any s’han implementat els dos 
productes que s’indiquen a continuació per la seva eficàcia viroide. 
 
CLORSAN: 5 % p/p (50 g/l de cloro activo)  / Llegiu (hipoclorit de sodi) diluïda en aigua 
 
Dosi: 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. 
 
Usos: aquests productes s’utilitzaran per fregar i desinfectar paviments i banys (dutxes, inodors, 
aixetes etc...)  
 
DESCOL:  etanol 70% p/p  
 
Usos: desinfecció de taules, ordinadors, aparells elèctrics, etc. 
 
Tant el CLORSAN com el DESCOL estan inscrits al Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o 
al Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del 
Ministeri. I compleixen la norma UNE-EN 14476 de productes viroides.  
 


