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El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-

2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat 

pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que cada centre educatiu elabori el seu 

Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de 

l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 

desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

Data d’informació al Consell de participació: 29 de maig de 2020 

 

 

 

Pla d’obertura_7 de juliol 2020 

Centre: LLAR D’INFANTS DE LA CANYA 



 

 

 

1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció 

presencial al centre: 

 

 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

4 mesos a 1 

any 

3 

1 any 6 

2 anys 10 

 

3.-  Organització de l’acollida de 8 h a 17:30h: 

És un espai específic per a l’alumnat del primer cicle d’educació infantil (0-3) 

de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, 

hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo (Han 

de presentar un full de Declaració responsable) 

S’organitza de 8 a 17:30h de la següent forma(1): 

 

 

 

 

Observacions: 

Donada la situació, utilitzarem l’aula  dels grans i la dels mitjans que  tenen 

accés directe al jardí, així evitem fer desplaçaments dins la llar.  

Docents 5 

Personal PAS 1 

Grups Nivell Grups (Nº alum) Docent de 

referència 

Aula Hora entrada Hora sortida 

1 P1 i 

P2 

9 TEI P2    8:00 a  9:30    12:00 a 17:30 

2 P0, 

P1 i 

P2 

10 TEI P1    8:30 a 9:30 12:00 a 15:15 



 

 

 

Funcionament de la llar: 

 - Les famílies ens hauran de retornar la declaració responsable. 

- L’entrada dels infants es realitzarà per les dues portes del jardí, un grup 

entrarà per la porta petita de ferro (grup 2), i l’altre pel portal (grup 1), una 

de les dues educadores que hi ha dins l’espai, recollirà els infants, els rentarà 

les mans i els canviarà les sabates abans d’entrar a l’aula.  En el moment de 

recollida dels infants es farà el mateix, l’educadora els canviarà les sabates, 

els rentarà les mans i els acompanyarà a la porta del jardí, per retrobar-se 

amb el seu familiar. 

- Només es permetrà un acompanyant per infant, aquest haurà de portar la 

mascareta posada i només es podrà entrar dins l’aula o jardí si és 

estrictament  necessari. 

- Els nens jugaran dins la mateixa aula i sempre que sigui possible ho faran en 

l’espai exterior, hem partit el jardí perquè els dos grups en puguin fer ús al 

mateix temps. 

- Es reduirà tot el material de l’aula i només es deixarà a l’abast el que sigui 

fàcil de desinfectar. Seguirem els protocols de desinfecció marcats pel  

PROCICAT. 

- Al llarg del matí es prioritzarà en tot moment el rentat de mans: 

- Abans i després d’anar al lavabo. 

- Abans i després del canvi de bolquer. 

- Abans i després de menjar. 

- Abans i després de sortir al jardí.  

- S’utilitzarà paper d’un sol ús sobre els canviadors per mantenir la higiene i 

seguretat dels infants.  

- Quan finalitzi la jornada es procedirà al rentat i desinfecció de tot el 

material que han utilitzat els infants. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Personal de la llar: 

- Les  persones que treballaran aquests dies, entraran per la porta 

principal de la llar i cada una d’elles es canviarà en un espai diferent, 

guardant la roba del carrer i utilitzant roba i calçat exclusivament per 

la llar. 

- La roba de les educadores es rentarà entre 60 i 90ºC. 

- Utilitzaran la mascareta sempre que no sigui possible garantir les 

distàncies de seguretat. 

- Al llarg del dia s’han de fer molts rentats de mans, sempre que es vagi 

al lavabo, que es canvi un bolquer, que es moqui un infant... i 

s’utilitzarà gel desinfectant per les mans. 

 

4. Servei de menjador. 

La llar organitza el servei de menjador de la següent forma: 

 

Els infants del grup 1 que utilitzaran el servei de menjador, dinaran al 

menjador amb l’acompanyament de les educadores que hauran estat 

amb ells tot el matí. Els infants del grup 2 dinaran a la seva aula. La 

cuinera prepararà el menjar pels infants seguint les indicacions que ens 

han donat. 

 

Observacions: 

- Abans de començar a dinar es desinfectaran les taules que s’utilitzin 

per menjar . 

L’obertura de la llar d’infants es fa seguint les directrius establertes pel 

PROCICAT . Eximint a les educadores i a l’Ajuntament de cap responsabilitat. 

 

Grups Grups 

(Núm 

alum) 

Personal  

responsable 

Aula Hora 

entrada 

Hora 

sortida 

Possibilitat 

de 

migdiada 

(Sí/No) 

1 9 TEI Menjador 12:00 12:45 Sí 

2 6 TEI Aula 12:00 12:45 Sí 


