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1. Introducció 

La .Rellevància de la pandèmia L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha 

implicat en la majoria dels països l’aplicació de mesures que han cercat contenir la 

transmissió del virus a través de la reducció de les interaccions socials, entre elles el 

tancament de les escoles. L’actual evolució favorable de la pandèmia, així com la 

importància de garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura 

amb la màxima normalitat possible dels centres educatius sigui una prioritat .El marc és 

un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el desenvolupament personal 

i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a atendre la diversitat 

de l'alumnat . 

 Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació 

continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de 

la societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones 

educadores i la resta del personal de les escoles s’involucrin i es comprometin per a 

garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la 

traçabilitat. 

La llar d’infants a partir del tancament  va poder acompanyar als infants i les famílies de 

l’escola mitjançant el teletreball. Vídeo trucades , Telegram... 

 

2. Requisits incorporació dels alumnes al centre 

 Requisits d’accés als centres educatius 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

- Declaració responsable  signada per les famílies. 

- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es 

valorarà de manera conjunta amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic 

de referència, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren 

malalties de risc per a complicacions de la COVID-19: 

- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori. 
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- Malalties cardíaques greus. 

- Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors). 

- Diabetis mal controlada. 

- Malalties neuromusculars o encefàliques moderades o greus. 

Les famílies prendran la temperatura diàriament als seus fills/es a casa. En el cas que 

tinguin febre o presenti algun símptoma compatibles amb el COVID-19, no podrà 

assistir al centre. 

 

 

3. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais. 

 

Grups 
 

Alumne
s 

Tutora 
estable 

Educadora 
de suport 
temporal 

Horari 
educadora de 

suport aula 

Espai 

nadons 4 C.S R.R 9:15h a 12:00h Aula Coales 

P-1 10 A.H M.G 9:15h a 11:00h Aula Girafes 

P-1 10 L.M M.G 11:00h a 
12:15h 

Aula lleons 

P-2 10 M. A S.F 9:00h a 11:00h Aula Tortugues 

P-2 10 M.V S.F 11:00h a 
12:15h 

Aula Elefants 

 

 

4. Servei de menjador. 

La llar d’infants oferirà el servei de menjador a les famílies. 

L’escola té servei de càtering,  a l’arribada de menjar i del personal no entrarem en 

contacte amb els proveïdors d’aliments ni amb els vehicles. 

Els productes embalats es retiraran amb cura i seguidament rentat de mans. 

La monitora de menjador estarà a la cuina servin els plats ,el menjar es servirà en plats 

individuals i no es compartirà a les taules no hi haurà elements per compartir: cistella 

pa, setrill... 
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L’infant no podrà col·laborar en les activitats de cuina ni en el servei de menjar. 

Els infants d’un mateix grup estaran junts en una mateixa taula  i separats de la resta de 

grups. 

Es rentaran les mans abans i després dels àpats. 

Tot el personal portarà la mascareta en tot moment, ja que no hi haurà el distanciament 

obligatori. 

 Un cop acabat el servei  es desinfectarà i es ventilarà el menjador. 

 

El servei de menjador serà distribuït de la següent manera: 

 

Grup Espai Personal 

nadons aula Tutora 

P-1 menjador M.G ( ed de suport de P-1) 

P-2 menjador R.R (directora) 

 

 

5. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 

 

El centre té un servei d’acollida de 7:30h a 8:30h, es farà a la polivalent del centre. 

Un cop finalitzat aquest servei es portaran als infants a la seva aula  i es rentaran les 

mans. Seguidament es desinfectarà i ventilarà l’espai. 

L’horari lectiu de 8:30h a 13:00h  i de 15:00h a 17:30h. 

Entrades de 8:30h-9:15h i de 15:00h a 15:15h. 

Sortides de 12:30h a 13:00h i de 17:00h a 17:30h. 

Les entrades i sortides es farà per tres accessos diferents i són els següents: 

Grups Accessos 

Nadons Entrades i sortides pel pati 

P-1 Entrada i sortides entrada principal 

P-2 Entrada i sortides porta accés menjador 
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Per evitar aglomeracions, diferents  membres de l’equip educatiu es posaran en les 

diferents entrades, així també es podrà controlar l’ús de la mascareta, distància de 

seguretat i rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.  

El grup de P-1 i P-2 es trauran les sabates, P-1 els deixaran al vestíbul de l’entrada 

principal  i P-2 al vestíbul 2 ( accés  menjador). Seguidament rentat de mans. 

 

Els infants que surtin al pati ho faran: 

Grups Pati Horari 

Nadons Pati ( davant de la seva aula delimitat amb 
tanques) 

Sense horari 

P-1 girafes Pati exterior (es delimitarà espai amb 
tanques) 

Sense horari 

P-1 lleons Pati exterior ( es delimitarà l’espai amb 
tanques) 

Sense horari 

P-2 Tortugues Pati exterior ( es delimitarà l’espai amb 
tanques) 

Sense horari 

P-2 Elefants Pati exterior ( es delimitarà l’espai amb 
tanques 

Sense horari 

  

Cada grup sortirà de la seva aula directament a la seva zona de pati. Els infants es 

passaran llargues estones al jardí fent activitats, esmorzant... 

 

6. Adaptació dels infants 

L’adaptació es farà durant la segona quinzena de setembre . Durant aquests dies les 

famílies podran acompanyar als infants a l’aula seguint les mesures de prevenció, 

aconsellable un únic familiar i no podran accedir a l’aula. 

 

7. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

 

La responsable de la coordinació la gestió de la COVID-19 al centre és la DIRECCIÓ 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones i altres professionals que 

presentin símptomes compatibles amb el COVID-19. 

 Davant  una persona que tingui símptomes  compatibles amb el COVID-19 al centre 

educatiu s’actuarà de la següent manera: 
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- Es portarà a l’infant  a una sala a part de la resta de grup ( despatx ) 

- La persona responsable , anirà amb mascareta i si és possible l’infant també. 

- Es trucarà a la família per tal que vinguin a buscar a l’infant. 

- En el cas que presenti símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

- S’informarà a l’Ajuntament i es contactarà amb serveis territorial i salut pública. 

La família o la persona amb símptomes contactarà amb el seu CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es realitza una PCR, l’infant i la 

família hauran d’estar en aïllament fins conèixer el resultat.   

En el cas que es confirmi positiu es farà càrrec Salut Pública. 

 

8. Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

Es ventilarà les instal·lacions de tota la llar com a mínim abans de l’entrada i sortida  dels 

infants 3 cops al dia i com a mínim  10 minuts cada vegada. 

Es posarà una graella de Pla de neteja i desinfecció a cada aula, cuina , menjador, 

despatx, polivalent, aula de descans.... Per tal de portar un control. 

La senyora  de la neteja bé a última hora del dia i es farà una neteja i desinfecció 

completa. 

S’utilitzarà els productes que ens proporcionarà l’ajuntament. 

9. Mesures de prevenció i protecció 

 

9.1. Mesures específiques per a les llars d’infants 

Joguines: 

Les joguines que hi haurà a les aules es podran desinfectar al rentavaixelles de manera 

diària. Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humit amb la solució 

d’alcohol propílic de 70%  

Les joguines seran d’ús exclusiu per al grup estable. 

Xumets i biberons: 

En el cas dels més petits cada infant que utilitzi  xumets i biberons es guardaran dins 

d’una bossa de plàstic o capseta individual i ho portaran a casa per la seva desinfecció. 

Roba i calçat: 

S’ha substituït les tovalloles de roba per tovallons de paper  d’un sol ús tant en les aules 

com en el menjador. Els pitets seran a ser possible també d’un sol ús. 
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Els llençols es canviaran setmanalment i es rentaran a la llar. 

Els infants a l’arribada al centre es canviaran les sabates i les canviaran per unes altres 

d’ús exclusiu per al centre. 

El personal de la llar portarà roba i calçat d’ús exclusiu pel centre. 

Mascaretes: 

Les mascaretes estan indicades quan no és possible mantenir el distanciament físic. En 

el cas dels infants no és recomanable, ja que tenen menys de sis anys, per tant només 

ho portarà  el personal de la llar  sempre i quan no es pugui mantenir la distància tant 

entre adults com a infants. 

Cotxets: 

Els cotxes  es deixaran al vestíbul i els manipularan el personal de la llar. (En cada 

manipulació rentat de mans) . 

Canvi de bolquers: 

El canvi de bolquer es farà de manera habitual però tenint en compte  la desinfecció del 

canviador abans  i després de cada ús. 

Rentar les mans abans i després de cada canvi i utilitzar guants. 

Depositar el bolquer brut al contenidor pertinent. 

En el cas que el nen s’hagi embrutat la roba, es posarà dins d’una bossa de plàstic 

 

Annexos: 
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ANNEX 2                 
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