ANNEX. PLA D‘OBERTURA LLAR INFANTS
0. Justificació
Aquest document, annex al Pla d’obertura GEM és específic per a la llar d’infants i deriva de les
“Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius” establert pel
Departament d’Educació, aprovat pel Procicat en data 20 de maig del 2020. En aquest pla de
reobertura s’apliquen les modificacions corresponents que entren en vigor a partir de l’entrada
a la fase 3 del territori.
Cal considerar que les llars d’infants tenen algunes particularitats per la franges d’edat que
engloben. Les mesures de distanciament físic són impossibles de garantir en infants d’aquestes
edats i algunes mesures d’higiene poden esdevenir molt més complexes. Per aquest motiu
caldrà prioritzar altres mesures com definir grups d’infants petits i estables i les mestres
corresponents per aula. No es garanteix el contacte 0 entre infants i personal educador. Els
pares, mares i /o tutors/es han d’estar informats d’aquesta singularitat específica per a
l’educació infantil d’entre 1 a 3 anys.

Data d’informació al Consell Escolar: 19 de juny de 2020
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1. Mesures de protecció i prevenció.
1.1. Requisits d’accés.
Per poder reincorporar-se, els infants han de reunir els següents requisits:
● Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
● Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
● Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
● Calendari vacunal al dia.
● Declaració responsable signada per la família per la qual informeu que els vostres fills o
filles compleixen els requisits per assistir al centre.
En cas que l’infant presenti una malaltia crònica es valorarà de manera conjunta –amb la família
o persones tutores i el seu equip mèdic de referència, la idoneïtat de reprendre l’activitat
escolar. Es consideren malalties de risc per la CovID-19:
● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.
● Malalties cardíaques greus.
● Malalties que afecten al sistema immunitari (infants amb tractaments
immunosupressors).
● Diabetis mal controlada.
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
També s’haurà d'informar de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar i
mantenir un contacte estret amb el/la tutora davant de qualsevol incidència. Caldrà que les
famílies comproveu l’estat de salut dels vostres fills i filles prenent-los la temperatura abans de
sortir de casa.
A l’entrada de l’escola, es prendrà la temperatura a l’alumnat. En el cas que el fill o filla tingui
febre superior a 37 o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà
assistir al centre.

1.1. Personal actiu disponible.
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària no podran tenir
activitat presencial a les activitats del centre del mes de juliol.
Nombre de persones que poden fer activitat presencial al centre al juliol
Docents

3

No docents

3
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1.2. Selecció i adequació d’espais. Senyalitzacions. Mesures de distanciament físic.
La franja de 0-1 any es considera un grup de major risc que la resta degut a la immaduresa del
seu sistema immunitari. Per tant, els grups inscrits el curs 2019-20, pertanyents al grup de
nadons 0-1, no poden assistir a la llar.
Amb relació al distanciament físic i l’ús de materials a l’educació infantil (1-6 anys) la posada en
marxa d’aquest servei recull el fet de la dificultat de mantenir permanentment la distància física
durant tota la jornada i de preservar i individualitzar l’ús de materials, tant fungibles com no
fungibles.
● El nombre màxim d’alumnes per grup en el primer cicle d’educació infantil serà de 10,
en tots els territoris, a partir de la fase 3 de desescalada.
● L’alumnat i el docent sempre serà el mateix i en el mateix espai per poder tenir la
traçabilitat de contactes en cas de contagi.
● Els espais escollits són les aules d'Educació Infantil de P3, a la planta baixa del GEM
Petit, espais amb ventilació natural i amb l’espai suficient per complir amb els requisits
de seguretat. El seu ús es podrà modificar en funció de les necessitats. La resta d’espais
de l’escola no es podran utilitzar i per tant, quedaran tancats.
● La proposta d’activitats que utilitzin pocs materials i la priorització d’activitats a l’aire
lliure i en entorns ben ventilats i amb bona neteja i desinfecció minimitzarà la
possibilitat de contagi.

1.3. Higiene de mans: mesures i adequació d’espais i disposició de materials.
● En els infants, es requerirà rentat de mans:
○ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
○ Abans i després de menjar
○ Abans i després d’anar al WC
○ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
● En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme:
○ A l’arribada al centre
○ Abans i després d’entrar en contacte amb aliments dels infants i dels propis
○ Abans i després d’acompanyar un infant al WC
○ Abans i després d’anar al WC
○ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús)
○ Abans i després del canvi de bolquers
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Es garanteix l’existència dels punts de rentat de mans dins les aules, amb disponibilitat de sabó
amb dosificador i paper per assecar d’un sol ús. Les aules disposaran de gel hidroalcohòlic que
estarà a l’abast dels docents.

1.4. Ús de mascaretes: alumnes, docents.
El personal docent i no docent haurà d’anar amb la mascareta higiènica sempre. Cal seguir les
normes per a la seva correcta col·locació i enretirada.
L’ús de les mascaretes està contraindicat en infants menors de 3 anys
1.5 Vestuari EPI
El personal disposarà de tot el material EPI personal i d’ una bata individual que s’haurà de
rentar diàriament.

2. Espais. Neteja, desinfecció i ventilació.
2.1. Selecció d’espais disponibles: zones accessibles, zones no accessibles, circuits
La neteja i la desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat mínima de 2 cops al dia. Se
seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència
humana i en el cas de que sigui necessari les de neteja i desinfecció en espais exteriors de
concurrència humana.
Les zones i punts on s’intensificarà la neteja i desinfecció són: interruptors, taules, cadires,
ordinadors, aixetes, finestres, armaris i lavabos.
2.2. Entrades i sortides
● L’entrada es farà per la porta del pati del Passatge Cabanelles.
● Les entrades i sortides dels infants i les famílies es faran de forma esglaonada en
intervals de 15 minuts, per grup.
● Les famílies no poden accedir a l’interior del centre. Un responsable de l’escola farà la
rebuda i el comiat a la porta del pati del passatge Cabanelles.
● Els cotxets no poden entrar ni romandre al centre
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3. Protocol d’actuació en cas de detecció de simptomatologia compatible amb
COVID.
Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en
aquell moment.
En cas d’aparició de símptomes en un alumne/a en el centre:
● Aïllar l’alumne/a en l’aula específica
● Avisar pares, mares o tutors.
● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció
primària o pediatra.
● Informar al CAP de referència (Cirera-Molins), per tal que activi els protocols
previstos
● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre
En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:
● No assistir al centre
● Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera
● Informar de la presència de simptomatologia a la direcció del centre

4. Atenció educativa presencial
4.1.
Horari de servei
L’horari del servei serà 8:45 a 13:00 h de dilluns a divendres. Les famílies que portin el seu fill/a
a l’escola, caldrà que s’ajustin a l’horari complert per motius de seguretat organitzativa. No es
podrà garantir que els alumnes estiguin amb la seva tutora.
Calendari i horaris
Curs

Dia

Entrada

Sortida

Previsió alumnat

G1

Diari

8.45

12:45

9

G2

Diari

9.00

13.00

9

● Es seguirà un horari amb activitats de benvinguda i rutines, temps per esmorzar, pati,
jocs dirigits.
● La comunicació amb les mestres/tutores es farà a través de Clickedu, ja que no hi haurà
agenda o documentació en paper.
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4.2. Descans
Si algun infant necessita descansar durant el matí, es tindran en compte les mesures de
seguretat vigents, establint un metre de distància entre matalassos dins la mateixa aula. Els
llençols seran canviats diàriament.
4. 3. Joguines
El material i les joguines són d’ús exclusiu per cada grup estable de 10 infants, tant pel que fa al
material i joguines de l’aula com al material i joguines del pati. Els infants no poden portar cap
joguina de casa.
4. 4. Xumets i biberons
Els xumets s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals. Es tornaran
diàriament a les famílies per a la seva neteja i desinfecció. Dins el centre, els xumets
s’endreçaran dins les caixes individuals de cada infant.
4.5. Bolquers i control d’esfínters
Pel canvi de bolquers cal tenir en compte les mesures següents: • Organització de l’espai. Abans
de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, cal rentar les mans i prepar allò que es
necessitarà a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, crema i un parell de guants nets).
Posar un paper d’un sol ús cobrint la superfície del canviador. Posar-se els guants.
• Canvi de bolquer i neteja de l’infant.
• En acabar, treure els guants i llençar-los. Passar una tovalloleta humida per les mans i una
altra per les mans del nen o nena i llenceu- les.
• Rentar les mans de l’infant amb aigua i sabó i tornar-lo a una zona supervisada.
• Eliminar el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligar la bossa de plàstic
on hi ha la roba bruta (si fos el cas). Netejar la superfície del canviador amb una solució
desinfectant.
• Rentar les mans.
Els infants hauran de portar 1 paquet de bolquers i 1 paquet de tovalloletes per deixar al
centre.
4.6 Per a alumnat o famílies
Es facilitarà a l’alumnat i/o a les famílies de totes les etapes, la possibilitat d’accedir
presencialment al centre per recollir el material personal a través de cita prèvia, en horari i dia
tancat i amb entrades i sortides progressives, i en grup reduït.
Per demanar cita prèvia, cal contactar amb l’escola a través del telèfon 93.7989818 en horari
de 9 a les 14h.

