FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques quadrimestrals:

1
ESCOLA TORRE LLAUDER
Ciutat Freta, 31
CENTRES ESCOLARS
2244 m2
2 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 28 hores/dia
140 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina

Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de
millora, actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.

1
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):
Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

Tasques setmanals:

Tasques quadrimestrals:

2
ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL
Figuera Major, 60
CENTRES ESCOLARS
3520 m2
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 28 hores/dia
140 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina

Observacions

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de
millora, actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.

2
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

FITXA D'EDIFICI
Centre:
Adreça:
Tipologia centre:
Superfície (m2):
Núm. Plantes
Període Activitat:
Neteja ordinària
Horari de funcionament
Horari de neteja.
Hores Operari (hores/dia):

3
ESCOLA LA LLÀNTIA
Sant Josep de Calassanç, 2
CENTRES ESCOLARS
2407 m2
3 plantes
47,67 setmanes
DE DILLUNS A DIVENDRES
Els horaris de neteja s'han de fer fora de les hores lectives, així doncs l’horari
més adequat és entre les 6:00 i les 9:00 i entre les 16:00 i les 22:00.
De dilluns a divendres: 28 hores/dia

Hores Operari (hores/setmana):
Festius (dies/any):
Tasques diàries:

140 hores/setmana
12 dies

Netejar les portes d’accés del centre.

Netejar els terres de les aules d’infantil i fregar-los.

Treure la pols d’aules, despatxos.

Buidar papereres (fer separació per tipus de residus).

Netejar i desinfectar wc, dutxes, piques, miralls, etc.

Netejar taules i cadires de les aules.

Escombrar i fregar terres espais comuns (gimnàs, aula música,
passadissos, aula mestres, etc).
Tasques setmanals:

Netejar passamans de les escales.

Escombrar patis i terrasses. (3 cops a la setmana)

Netejar tots els terres i fregar-los
Tasques quadrimestrals:

Netejar parets, nevera i armaris de la cuina

Deixar serradures a disposició del centre.

Durant l’any es faran neteges a fons durant les èpoques de vacances i segons necessitats (obres de millora,
actes, portes obertes, etc).

S’ha de tenir en compte que durant les èpoques de vacances, en la majoria de les escoles hi ha casals,
també s’ha de realitzar la neteja durant aquests períodes. S’adaptarà a l’horari de cada centre, però
majoritàriament es farà horari intensiu de matins.

El director de cada centre podrà perfilar les tasques a realitzar en el seu centre.

El material de neteja ha de quedar recollit i fora de l’abast dels nens i nenes.

3
Servei de Compres i ContractacionsEl Carreró, 13-15 2n
08301 Mataró
93.758.22.04

