El Pla específic d’obertura de la Llar d’Infants i les noves mesures en fase 3 per la
finalització del curs 2019-2020 aprovat pel PROCICAT en data 7 de juny de 2020,
estableix aplicar les mesures de seguretat que aquest pla esmenta abans de l’admissió
dels alumnes.
Per a la franja d’edat de 0 a 3 anys, aquest risc no és homogeni: els infants que pertanyen
al grup 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 any), podran assistir els que ja tinguin 1 any i els alumnes dels
grups dels mitjans (1-2 anys) i dels grans (2-3 anys) els que ho sol·licitin.
L’horari de la Llar d’Infants serà de 9:00 a 13:00h amb possibilitat de servei d’acollida
matinal de 8:00 a 9:00h, no hi haurà servei de menjador.
Les mesures de distanciament físic són impossibles de garantir en infants d’aquestes
edats i algunes mesures d’higiene poden esdevenir complexes.
 Nombre de professionals (docent i no docent) que pot fer atenció presencial al
centre.
Actualment a la llar d’infants treballen 10 docents i 9 es poden reincorporar de forma
presencial ja que 1 educadora és major de 60 anys i pertany al grup de risc.
En quant a personal no docent el centre disposa d’una persona encarregada de la neteja
que actualment ja s´ha reincorporat. Vindrà a fer les tasques de neteja diàriament, un
cop els alumnes i el personal docent no estiguin presents al centre, aplicant sempre les
mesures de seguretat corresponents.

 Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre.
Actualment al nostre centre hi ha matriculats 71 alumnes. D’aquests, 1 alumna no té
l’any i per tant, no podrà assistir.
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 Organització de l’acció educativa presencial:
El centre s’ha posat en contacte amb les famílies enviant una carta i actualment 31
necessiten el servei.


Alumnes nadons: 6 ALUMNES



Alumnes mitjans: 13 ALUMNES



Alumnes grans: 11 ALUMNES

Així doncs, les aules quedaran de la següent manera:
•

Nadons A: 6 alumnes

• Mitjans A: 7 alumnes
• Mitjans B: 6 alumnes
• Grans A: 11 alumnes

Cada aula tindrà una tutora de referència i cada nivell tindrà una educadora de suport.
La educadora de suport serà l’encarregada de fer les entrades i sortides dels alumnes a
les portes d’entrada del centre, i si és requerida per la tutora, entrarà a l’aula.

El nostre centre disposa de 4 entrades per accedir a la Llar d’Infants. Dues situades a la
part del davant i dues al darrera. Això ens permetrà sortir a cada tutora al pati a rebre i
acomiadar als alumnes mantenint la distància de seguretat establerta.
L’horari d’entrada serà de les 9:00 a les 9:15, els alumnes s’acomiadaran del seu
acompanyant familiar (un familiar per infant) i entraran amb l’educadora dins al centre i
l’entrada es farà esglaonadament.
L’horari de sortida serà de les 12:00 a les 13:00, l’educadora serà l’encarregada de treure
l’alumne del centre i la sortida es farà també esglaonadament.
El nostre centre disposa de 4 zones de pati molt grans. Per aquest motiu, poden sortir
en la mateixa franja horària 4 grups.
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Les franges de sortida al pati seran:
Grup de nadons: sortida lliure, amb pati exclusiu.
Dos grups de mitjans: 10:00 a 10:45h
Un grup de grans: 10:00 a 11:00h

 Requisits per a assistir a l’escola
Els requisits pel personal docent i no docent són:
• No poden accedir al centre els col·lectius de risc.
• Majors de 60 anys, malalties cròniques: hipertensió, diabetis, problemes cardíacs,
pulmonars, hepàtics, renals, immunodeficiències, dones embarassades.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
en els 14 dies anteriors.

Els requisits dels infants són:
• Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
• Calendari vacunal al dia.
• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
per la Covid-19 2 en els 14 dies anteriors.
• Entregar declaració responsable per a les famílies d’alumnes de educació infantil.

 Mesures de protecció i prevenció
Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del
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personal docent i no docent.

Les principals mesures de protecció són les següents:
 Rentat de mans sistemàtic. Es tracta d’una de les mesures de protecció més
importants.
Els infants es rentaran les mans:
•

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.

•

Abans i després dels àpats.

•

Abans i després d’anar al WC (infants continents).

•

Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

•

Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.

•

Com a mínim una vegada cada 2 hores.

En el cas del personal que treballa a la llar, el rentat de mans es durà a terme:
•

A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.

•

Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar, dels àpats dels infants i del
personal.

•

Abans i després del canvi de bolquers.

•

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)

•

Com a mínim una vegada cada 2 hores.

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 també disposen de gel desinfectant per a l’ús del personal docent. Cada
personal docent disposa d’un pot de gel hidroalcohòlic per a l’ús personal.

 Bolquers i control d’esfínters:
Pel canvi de bolquers cal tenir en compte les mesures següents:
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• Organització de l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer,
cal fer un rentat de mans i preparar allò que necessitarem a prop del canviador
(tovalloletes, bolquer net, crema i un parell de guants nets). Cal portar guants.
• Canvi de bolquer i neteja de l’infant. En acabar, cal treure els guants i llençar-los.
Rentar les mans de l’infant amb aigua i sabó i tornar-lo a una zona supervisada.
Lligar la bossa de plàstic on hi ha la roba bruta (si fos el cas). Netejar la superfície del
canviador amb una solució desinfectant.
L’educador o educadora s’haurà de rentar les mans.
Cal intentar que dins els lavabos dels infants només hi hagi dos infants, amb
distanciament establert, i l’educadora. El vàter s’ha de desinfectar després de cada ús.
Cada lavabo disposarà del producte corresponent.
 Roba:
Els infants caldrà que portin de casa una muda de recanvi, endreçada i tancada
degudament dins una bossa de plàstic per deixar al centre dins el casiller de cada
infant.
En el cas dels pitets, seran d’ús diari i caldrà guardar- los en bosses de plàstic individuals
i tancades.
Cada infant durà uns mitjons o un calçat exclusiu per dins a l’aula. Al sortir al pati se li
posarà el del carrer i al entrar a l’aula es tornarà a canviar.

En relació al personal docent i no docent: cada educadora durà una roba exclusiva per
al centre i s’ha de netejar al menys dos cops per setmana la roba utilitzada en la jornada
laboral, haurà de ser rentada a una temperatura >60ºC o utilitzar un producte
desinfectant. També es durà un calçat exclusiu per a dins al centre.

Mascaretes: les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és
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possible mantenir el distanciament físic de seguretat de 2 metres. Per tant, només seran
d’ús pel personal docent i no docent del centre, quan no es pugui assegurar la distància.
Personal docent i no docent: Indicada Higiènica amb compliment norma UNE . 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.

Guants: els guants poden donar una falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu cal
recordar que l’ús de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les
normes de protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los.

 Pla de neteja
Seguint el protocol de neteja que marca el Departament d’ensenyament de la
Generalitat i aprovat pel PROCICAT les mesures de neteja que es prendran a la llar seran:
- Ventilació: tenint en compte les recomanacions es ventilaran les zones utilitzades
sempre que es pugui obrint finestres i portes exteriors.
- Neteja: diàriament es netejarà l’escola amb els detergents d’ús habitual.
- Desinfecció: darrera de la neteja hi haurà una desinfecció de les instal·lacions.
Les zones i punts on s’intensificarà la neteja i desinfecció són:
- Interruptors i timbres (aparell electrònic)
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris...
- Taules i cadires
- Aixetes
- Lavabos.
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent
- Joguines: el material que hi haurà a l’aula es podrà rentar i desinfectar amb facilitat.
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Les joguines de roba es rentaran a la rentadora a més de 60ºC.
Les joguines de fusta es desinfectaran amb un drap humitejat amb una solució a base
d’alcohol propílic al 70ºC. –
Es disposarà de joguines d’ús exclusiu per grup estable d’infants.

 Control de símptomes:
El personal docent i no docent caldrà que garanteixi un bon estat de salut abans d’iniciar
la seva jornada laboral prenent la temperatura en entrar al centre. La temperatura
òptima és <37Cº
A l’arribada dels infants es farà una comprovació de la temperatura (termòmetre
frontal). La temperatura òptima és <37 Çº
Es realitzarà la signatura d’una declaració responsable per part de les famílies o persones
tutores (les recollirà cada educadora) per tal de garantir que es comprèn la importància
de no portar els infants amb símptomes a la llar i de mantenir un contacte estret amb
l’escola davant de qualsevol incidència.
També la signatura d’una declaració responsable per part del personal docent i no
docent del centre.

En cas d’aparició de símptomes en un infant en la seva presència al centre es seguirà el
següent protocol:
• Aïllar l’infant en un espai específic
• 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, per tal que activi els protocols previstos
• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre
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Per a reincorporar-se de nou a la llar, els infants han d’estar asimptomàtics durant 48
hores en el cas de simptomatologia no COVID-19 i durant 14 dies quan es tracti de
simptomatologia compatible o d’un cas confirmat. En ambdós casos és necessari un
certificat mèdic que confirmi el retorn.

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 a la direcció del centre i del seu servei de prevenció.
 Funcionament diari:
Cada alumne serà acollit a la reixa d’accés del pati corresponent. A l’arribar se li prendrà
la temperatura. Un cop al passadís l’educadora li canviarà el calçat i entrarà a l’aula i se
li netejaran les mans.
Dins la motxilla duran:
-

Una ampolla d’aigua petita

-

L’esmorzar dins una bosseta d’un ús, film transparent, paper...

-

Pitet en cas d’utilitzar-lo. (només aula nadons)

-

Una Pinta (que es quedarà a la llar)

A l’hora de sortida, l’educadora canviarà el calçat i acompanyarà l’infant fins la porta.
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