ANNEX I - DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI MUNICIPAL I CONDICIONS PARTICULARS DE
NETEJA

Escola Els Grecs

Ubicació: C/ Bernat Desclot, 12

Telf. 972.15.25.20

Superfícies de l’edifici:
Edifici principal
Edifici Parvulari

Planta Baixa
Planta primera
Planta Baixa

2

1.743,81 m
2
862,44 m
753,07 m2

Horari de neteja: de dilluns a divendres a partir de les 17h.
Franja horària de 17:00 h a 22:00 h
(Període en el qual s’haurà de realitzar la neteja diària)
Període: Durant 11 mesos a l’any
Total hores anuals: 4.032 h
Neteges complementàries: Abans d’acabar les vacances d’estiu, Nadal i Setmana Santa.
Programa de neteja:
Les descrites a l’apartat 3 del plec de prescripcions tècniques, més les següents:

-

Neteja diària
Ventilar totes les dependències.
Escombrar totes les aules que s’utilitzen diàriament.
Escombrar amb la mopa i fregar els passadissos, les zones i els vestíbuls d’accés, escales
i zones comuns.
Netejar i desinfectar els WC, vestidors i dutxes la qual cosa consistirà en escombrar i fregar
els terres, netejar i desinfectar els sanitaris i els lavabos, netejar i eixugar les aixetes i els
miralls, i les rajoles que estan al voltant dels lavabos, WC i urinaris.
Reposició de paper de WC i sabó de mans i tovalloletes de paper.
Buidar papereres interiors. Buidar i netejar cendrers exteriors. Reposició de bosses
d´escombraria.
Escombrar i fregar les aules i passadissos i fregar les taules i papereres.
Netejar els gots que utilitzen els nens de P-3, P-4,i P5.
Escombrar i fregar el gimnàs.
Treure la pols de les taules.
Treure taques aïllades del terra.
Treure taques aïllades de portes.
Treure taques aïllades de rajoles.
Treure taques aïllades de vidres de les portes principals.
Treure la pols de les safates de les pissarres.
Fregar l’aula de plàstica (els dies que s’utilitza).

-

Dies alterns
Escombrar aquelles aules que no es fan servir diàriament.
Treure pols i taques de les baranes de les escales.

-

-

-

Neteja setmanal
Fregar aules de primària, despatxos, biblioteca, aula de ciències o laboratori, aula
d’informàtica.
Treure la pols dels mobles, i mobiliari d’oficina, llums de taula, peu......
Treure taques de mobles, armaris.

-

-

-

Netejar telèfons, ordinadors i altres aparells d’oficina.
Fregar les pissarres.
Netejar les taules i cadires dels nens.
Netejar els aparells sanitaris (aparell de sabó i posar paper de WC)
Netejar vidres i portes de vestíbuls i entrades de l’escola.
Netejar les baranes de les escales.

-

Neteja mensual
Netejar les papereres.
Fregar les rajoles del WC fins a 1,80m.
Treure la pols dels extintors.
Treure la pols dels radiadors de calefacció
Esterenyinar parets i sostres.
Neteja trimestral
Netejar les portes.
Netejar els vidres interiors de l’escola i la cara interna dels exteriors fins a 1,80m.
Treure la pols de mobles i prestatgeries fins a 1´80m. i aplicar-hi abrillantadorprotector en els mobles de fusta que ho requereixin.
Netejar materials de P-3, P-4 i P-5
Escombrar i fregar aquells espais d’ús no públic com magatzems, habitació del material de
neteja....
Neteja anual (Vacances escolars)
Treure la pols dels racons alts i sostres amb raspall telescopi.
Netejar a fons totes les prestatgeries, mobles, armaris, arxivadors.
Treure la pols de llibres, objectes decoratius...
Netejar la tapisseria de cadires i butaques.
Netejar a fons els telèfons, els mobles i aparells d’oficina, de les aules de ciència o
laboratori, de música, de plàstica...
Netejar persianes, marcs de portes i finestres.
Netejar a fons les taules i cadires dels nens.
Netejar a fons les parets (les que es puguin netejar)
Netejar a fons les pissarres.
Netejar a fons interruptors, endolls i punts de llum.
Netejar a fons els radiadors de calefacció.
Netejar a fons les rajoles dels WC (del sostre a terra).
I en general totes aquelles zones menys ateses durant el curs.

