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PLA DE VENTILACIÓ DEL CENTRE
Aula
Si no fa fred a l’escola mantindrem totes les finestres obertes i totes les portes obertes.
Quan comenci a fer una mica de fred es mantindran obertes 10-20 cm les finestres. Les portes
totalment obertes, d’aquesta manera es mantenen uns nivells adequats de ventilació i les
pèrdues energètiques no són elevades.
A l´estona de pati s’obriran les dues finestres de l’aula totalment.
Mig dia: a les aules s’obriran les dues finestres durant 30 minuts i 10 minuts abans de que
arribin els infants a les 15h.
Quan comenci a fer molt de fred s’obriran abans de que arribin els nens 10 minuts i 15 minuts
cada hora.
Pati: Es deixaran obertes durant els 30 minuts de pati.
Mig dia: a les aules s’obriran les dues finestres durant 30minuts i 10 minuts abans de que
arribin els infants a les 15h.
Les portes totalment obertes, d’aquesta manera es mantenen uns nivells adequats de
ventilació i les pèrdues energètiques no són elevades.
La porta del hall principal (terrassa) s’obrirà sencera a les entrades i les sortides (9h, patis,
12:30h, 15h i 16:30h) en les estones que no hi ha circulació d’infants es tancaran.
L’Equip Directiu informarà cada matí a les 9h al claustre quan calgui aplicar la mesura 2 o 3.

Menjador
Els menjadors són també espais d’especial atenció, atès que en el moment de menjar no s’usa
mascareta, per la qual cosa el Departament d’Educació recomana una ventilació màxima amb
totes les portes i finestres obertes de manera continuada.

Acollida: quan arriba la monitora farà una ventilació de 10 minuts. Durant l’estona d’acollida
es mantindrà oberta la porta del hall (arbre) i una finestra del menjador 20 centímetres. Quan
marxin els infants de l’acollida s’obriran totes les finestres i portes durant 30minuts. Després
només es deixarà oberta una finestra (20 cm) i la porta del hall de l’arbre. Quan arribin els
monitors per a preparar taules (12:00h) cal tornar a ventilar tot l’espai amb totes les finestres
obertes i portes.

Lavabos: cal que els lavabos estiguin permanentment ventilats (finestres sempre obertes)
mentre estiguin obertes a les persones usuàries.
Recomanem a totes les famílies que els nens i nenes vinguin a l’escola amb diferents capes de
roba (samarreta fina, forro polar, jersei, jaqueta gruixuda per anar al pati) i que els nens i
nenes se les puguin posar i treure amb facilitat en funció de la temperatura.

