
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El Pla d’obertura de la llar d’infants s’ha elaborat seguint les instruccions del PROCICAT  

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar: ____de setembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla d’obertura setembre  

(curs 2020-21) 

Centre: LLAR D’INFANTS TRES VOCALS 



 

 

 

DIAGNOSI 

El passat confinament del mes de març, ens va fer organitzar com equip educatiu a treballar 

telemàticament entre nosaltres per tal d’organitzar el funcionament de la llar. Vam decidir 

comunicar-nos amb les famílies a través de correus electrònics, es va oferir el correu de la llar i 

el personal de cada educadora a les famílies i es van fer trucades per saber la situació que es 

trobaven les famílies. Es va organitzar una trobada virtual entre les famílies i les educadores de 

cada espai. 

 

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Començarem el curs amb 34 infants inscrits. 

Hem organitzat 3 grups estables on hi haurà dues educadores de referència a cada un 

d’aquests grups. 

GRUP 1 ESPAI GROC 

Infants nascuts al 2020  

GRUP 2 ESPAI VERD 

Infants nascuts al 2019 

GRUP 3 ESPAI BLAU 

Infants nascuts al 2018 

 

GRUP CURS NOMBRE 
D’ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ESPAI ESTABLE 

1 P0  4 Susanna i Eva Espai groc 

2 P1 14 Laura i Iris Espai verd 

3 P2 16 Laia i ?      Espai blau 

 

Els infants de l’espai verd els primers mesos els dividirem en dos grups, 9 estaran el seu espai i 

els 5 més petits, que encara no tenen 1 any estaran a l’espai groc  ( els infants de  l’espai groc 

s’incorporaran més tard, a partir de l’octubre). D’aquesta manera podrem fer l’adaptació amb 

totes les famílies respectant les distàncies de seguretat. 

 

 



 

 

ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades i sortides es realitzaran pel jardí. Només podrà entrar un adult dins al jardí per 

acompanyar l’infant fins a la porta de la seva aula, un cop allà les educadores podran parlar 

amb l’adult i convidar l’infant a entrar dins l’espai. 

Els infants del grup 1 i 2 entraran pel portal gran del costat de l’ambulatori, i es podran dirigir a 

la porta del seu espai, el grup 2 a l’espai verd i el grup 1 a la porta del passadís que dóna accés 

a l’espai groc.  

Els infants del grup 3 entraran pel portal de la petanca i es podran dirigir a la porta de l’espai 

blau. 

Les entrades i sortides seran esglaonades, en principi no definim hora d’entrada perquè les 

famílies podran entrar de les 8 del matí a les 9:30 i creiem que no hi haurà aglomeracions 

d’infants i famílies. A les 12h a les 13h,  a les 15h  i a les 16:30 fins a les 17:00  podran recollir 

els seus infants, entrant al jardí i anant fins a la porta de l’aula. 

Informarem a les famílies que per entrar al jardí han de portar la mascareta, rentar-se les mans 

amb gel hidroalcohòlic i desinfectar-se les sabates passant per unes catifes. En tot moment 

s’hauran de respectar les distàncies de seguretat.  

 

ORGANITZACIÓ DEL JARDÍ 

Tindrem el jardí dividit en dos parts, d’aquesta manera tots en podrem fer ús. 

 

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Sempre que la situació ho permeti realitzarem les reunions de manera presencial a un espai 

cedit per l’Ajuntament, per tal de poder mantenir les distàncies de seguretat. 

Les sessions del consell de participació les realitzarem a la sala de plens de l’Ajuntament. 

Les reunions de pares i mares de cada espai les realitzarem al Centre Cívic de la Vall de Bianya 

o a la Sala la Cooperativa de la Canya. 

Les entrevistes personals amb les famílies les farem a l’entrada de la llar, en horari no lectiu. 

La informació que al llarg del curs es fa arribar a les famílies es farà sempre que sigui possible 

per correu electrònic. 

 

 

 



 

 

 

SERVEI DE MENJADOR 

Els infants de l’espai groc dinaran i berenaran dins el seu espai. 

Els infants de l’espai verd dinaran a les 11:45h al menjador i els de l’espai blau a les 12:25, 

entre ells no coincidiran i es ventilarà l’espai entre uns i altres. 

A l’hora de berenar els infants de l’espai verd i blau ho faran tots junts al menjador garantint 

les distàncies de seguretat. 

 

DESCANS 

Els infants faran la migdiada dins el seu espai, cada infant disposarà del seu llit i llençols. 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 

Els infants que utilitzin xumet o biberó, els portaran el primer dia a la llar i nosaltres serem les 

responsables d’esterilitzar-lo i guardar-lo dins de capses individuals els xumets i els biberons 

dins de bosses hermètiques. 

Si utilitzen “musolines, ninos” ... també els guardarem nosaltres i els divendres els donarem a 

les famílies per rentar. 

 

CANVI DE BOLQUER 

En el moment del canvi de bolquer actuarem segons els protocols . 

Procediment per al canvi de bolquer  

Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, renteu-

vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, 

crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets). Poseu un 

paper cobrint la superfície del canviador. Poseu-vos els guants. 

 Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, 

traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta. 

 Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. Aixequeu les cames 

de l’infant metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i 

evitar que es tornin a embrutar amb el bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de davant a 

l’esquena i utilitzeu una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida 

cada cop que feu lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. Els draps  



 

 

 

reutilitzables s’han de guardar en una bossa de plàstic o receptacle tancat (a l’abast del braç de 

les taules de canvi de bolquers) fins que es puguin rentar. 

 Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i doblegueu-

ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa tancada o un 

receptacle adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, poseu-los en una bossa de  

 

 

plàstic. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu que no s’hagi 

mullat la superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del paper que 

sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona de manera que el paper de sota 

les natges sigui sec. 

 Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada (vegeu l’annex 2) i llanceu-los. Passeu-

vos una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu-les.  

Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d’un sol 

ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el bolquer.  

Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada. Pas 7: 

Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la bossa de plàstic 

que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o amb una 

tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució 

 

HIGIENE PERSONAL 

El rentat de mans es tracta d’una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels 

infants i del personal docent i no docent. 

Els infants es requerirà rentat de mans: 

- A l’arribada i sortida de la llar d’infants. 

- Abans i després dels àpats. 

- Abans i després d’anar al WC. 

- Abans i després de les diferents activitats. 

- Abans i després d’anar al jardí. 

En el cas del personal docent i no docent, el rentat de mans es durà a terme: 

- A l’arribada a la llar, abans del contacte amb els infants. 

- Abans i després d’entrar amb contacte amb els aliments, dels àpats del 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). 

- Com a mínim una vegada cada dues hores. 

 Els infants utilitzaran mitjons de psicomotricitat  o unes sabates exclusives per estar dins  la 

llar. 

 

 

EXTRAESCOLARS 

Aquest curs per poder garantir els grups estables hem reduït l’horari de la llar, 8:00 a 17:00h 

d’aquesta manera assegurem que podem fer grups estables al llarg de tota la jornada. 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

En aquest moment no hem contemplat fer activitats fora de la llar, si fem algun taller amb 

personal extern de la llar, aquesta persona utilitzarà la mascareta, es farà rentat de mans amb 

gel hidroalcohòlic i utilitzarà peücs. 

 

 

REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL.LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN 

Les reunions d’equip es realitzaran a la llar mantenint les distàncies de seguretat, si hem de 

realitzar alguna reunió amb personal extern de la llar es farà en un espai de l’Ajuntament que 

sigui espaiós o es farà telemàticament. 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

En cas d’aparició de símptomes en un infant s’actuarà de la següent manera: 

- Aïllar l’infant al despatx. 

- La persona que està amb l’infant ha de fer ús de la mascareta. 

- Avisar a la família. 

- Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària 

o pediatria. 

- Informar al  CAP de Sant Joan les Fonts, per tal que activi els protocols previstos. 

- Contactar amb el servei territorial d’educació per informar de la situació i a través 

d’ells amb el servei de salut pública. 



 

 

 

- 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. 

- Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en 

observació o que ha estat diagnosticat com a positiu i per poder fer el seu seguiment 

per part del personal sanitari de la unitat de PRL això com el dels seus possibles 

contactes. 

 

PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT  

En el cas de confinament d’un grup o de tota la llar, es preveu fer trucades individuals 

setmanalment amb totes les famílies. S’oferiran els correus electrònics personals de tot el 

personal de la llar i un telèfon de contacte per tal que les famílies es puguin comunicar amb 

nosaltres en qualsevol moment. I si s’escau,  farem vídeo trucades amb els infants i les famílies 

de cada espai. 

A la pàgina web farem un recull d’articles d’interès, propostes de material i recursos  per cada 

grup d’edat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS: 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament + d’una 
vegada al 

dia 

Setmanalment Comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

    
 

X 

 Mínim 10 
minuts 3 
vegades al 
dia  

Manetes i 
poms de 
portes i 
finestres 

    
X 

  

Superfícies    X   

Cadires     X  Especialment 
en les zones 
de contacte 
amb les 
mans. 

Grapadores i 
utensilis de 
despatx 

   X   

Aixetes    X   

Ordinadors, 
teclats i 
ratolins 

   X  Material 
electrònic: 
netejar amb 
un drap 
humit amb 
alcohol 
propílic 70º o 
amb un 
esprai 
específic . 

Telèfons i 
comandaments 
a distància 

   X  

Interruptors 
d’aparells 
electrònics 

   X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament + d’una 
vegada al 

dia 

Setmanalment comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

    
 

X 

 Mínim 10 
minuts 3 
vegades al 
dia  

Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb 
les mans 

    
X 

  

Terra     X   

Materials de 
joc 

   
X 

 
 
 

 També si hi 
ha un canvi 
de grup 
d’infants. 
Les joguines 
de plàstic dur  
poden 
rentar-se al 
rentaplats. 

Joguines de 
plàstic  

  X   

Joguines de 
fusta 

  X    Desinfectant 
de joguines 

Joguines o 
peces de roba  

  X    Rentadora + 
de 60º 

Fundes zona 
tova  

  X    Rentadora + 
de 60º 

 

MENJADOR: 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament + d’una 
vegada al dia 

Setmanalment comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

    
 

X 

 Mínim 10 
minuts 3 
vegades al dia  

Superficies on 
es prepara el 
menjar 

 
X 

 
X 

  
 

  

Plats, gots, 
coberts 

 X 
 

   Amb aigua 
calenta: 
rentats a 
elevada 
temperatura. 
Sense aigua 
calenta: 
desinfecció 
en dilució de 
lleixiu al 0,1% 

Taules, safates 
de trona 

 
X 

 
X 

 
 

 
 
 

  

Utensilis de 
cuina 

 X     

Terra    X     

 



 

 

 

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS: 

 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament + d’una 
vegada al 

dia 

Setmanalment comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

    
 

X 

 Mínim 10 
minuts 3 
vegades al 
dia  

Canviadors  X     
Orinals   X     

Rentamans     X   

Inodors     X   

Terra i altres 
superfícies 

   X   

Dutxes   X     
Cubells de 
brossa, 
bolquers  

  X    

 

ZONES DE DESCANS: 

 

 Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament + d’una 
vegada al 

dia 

Setmanalment comentaris 

Ventilació de 
l’espai 

    
 

X 

 Mínim 10 
minuts 3 
vegades al 
dia  

Bressols i llits     X  
També quan 
canvia 
l’infant que 
l’utilitza 

Fundes de 
matalàs i de 
coixí 

    X 

Mantes      X 

Terra    X   També si hi 
ha un canvi 
de grup 
d’infants 

Altres 
superfícies  

  X    

 

 

 

 

 

 


