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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 Escolar: 28 de maig de 2020 

 

 

 

 

Pla d’obertura juny 2020 

Centre: Llar d’Infants El Petit 
Comte de Besalú 
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ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL 

1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 

La direcció informa a totes les educadores la necessitat de declarar les condicions de 
vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomalogia de COVID19 al departament de salut 
laboral de Suara. 
Si es confirma la seva vulnerabilitat aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les 
activitats de l’escola. 
Tenint en compte que una educadora es troba en situació de vulnerabilitat, l’organització de 
l’equip, , que pot realitzar atenció directa és la següent: 

 

 

 

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

Un cop recollides les respostes de les famílies es realitzaran 2 grups 

1-2 anys 3 
2-3 anys 4 

 

3.-  Organització de l’acollida: 

S’organitza de 8:50 a 13:10h de la següent forma: 

 

Observacions: 

Per entrar a les aules s’utilitzaran les portes que comuniquen amb el pati. Els infants faran el 
canvi de calçat al vestíbul de l’escola. Del vestíbul accediran al pati i del pati a les aules 
corresponents. 

S’adelanta l’hora d’esbarjo a les 10h per no coincidir amb les hores més caloroses del dia. 

  

Docents 5 
Personal PAS 0 

Nivell Grups 
(Núm 
alum) 

Docent de 
referència 

Aula Hora entrada Hora sortida Esbarjo 

P1 A(3) Mestra La Puça 9:00h 13:10h 10:00h 

P2 B(4) Mestra El Drac 8:50h 13:00h 10:00h 
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PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS 

1. Activitats de caràcter presencial 

La proposta educativa que proposarem als infants és el joc espontani, ja sigui dins l’aula o bé 
fora al pati. Aquestes activitats es proposaran en funció de les necessitats, interessos i 
capacitats a desenvolupar dels infants. 

Una part important de la jornada es dedicarà al treball dels hàbits i les rutines diàries ( rentar 
cara i mans, beure aigua, canvi de bolquers, anar al wc,...), aplicant les mesures higièniques del 
departament de salut amb l’obertura de l’escola (rentar mans  l’arribada i a la sortida de l’escola, 
abans i després d’esmorzar, abans i després canvi bolquers o anar wc.,abans i després de fer 
activitats,...). També s’oferirà l’esmorzar que cada infant portarà en una carmanyola. 
 

Nivell Descripció de l’activitat Dia Horari Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Personal 
responsable 

P1  Canvi de calçat i higiene 
de mans 

Diària 9h-9:30h A(3) Mestra 

 Esmorzar a aula  9:30- 10h  A(3) Mestra 
 Canvi bolquers i higiene 

de mans 
 10h-

10:15h 
A(3) Mestra 

 Joc lliure al pati 2 (Zona 
sorral) 

 10:15-
11:30h 

A(3) Mestra 

 Higiene de mans   11:30-
11:45h 

A(3) Mestra 

 Joc lliure a l’aula  11:45-
12:30h 

A(3) Mestra 

 Higiene de mans i repàs 
de bolquers 

 12:30h-
12:45h 

A(3) Mestra 

 Acompanyament 
infants a l’entrada i 
canvi calçat 

 12:45h- 
13:10 

A(3) Mestra 

P2 Canvi de calçat i higiene 
de mans 

Diària 8:50-
9:20h 

B(4) Mestra 

 Esmorzar a aula  9:20-
9:50h 

B(4) Mestra 

 Canvi bolquers i higiene 
de mans 

 9:50-
10:05h 

B(4) Mestra 

 Joc lliure al pati   10:05- 
11:20h 

B(4) Mestra 

 Higiene de mans   11:20- 
11:35 

B(4) Mestra 

 Joc lliure a l’aula  11:35- 
12:20h 

B(4) Mestra 
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Higiene de mans i repàs 
de bolquers 

 12:20- 
12:35h 

B(4) Mestra 

 Acompanyament 
infants a l’entrada i 
canvi calçat 

 12:35- 
13:00h 

B(4) Mestra 

 

2. Activitats de caràcter telemàtic 

Amb l’objectiu d’oferir recursos, comunicació,  acompanyament, suport,... a les famílies per fer 
més fàcil l’estada a casa ,realitzem les següents accions: 

- comunicació i acompanyament : s’oferirà acompanyament individual per compartir i resoldre 
inquietuds, dubtes,... 

 - recursos educatius: les educadores que no fan atenció presencial es comunicaran amb les 
famílies per oferir diferents propostes i recursos educatius per fer a casa mitjançant vídeos 
elaborats per les educadores, enllaços de webs,...  

Aquesta comunicació es realitza mitjançant la plataforma Kindertic, mails i WhatsApp . 

- Xarxes socials: Els recursos que els hi enviem, els compartirem al facebook  i Instagram de 
l’escola  

 

MESURES DE SEGURETAT ESTABLERTES   

1.Professionals de l’escola bressol 

- La direcció de l’escola ha informat a totes les treballadores de la necessitat de declarar les 
condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19 a 
salut laboral de Suara. La direcció es coordina amb salut laboral per saber el personal del 
que disposa per fer atenció directe.  

- Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: 
persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica 
crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, 
dones embarassades i més grans de 60 anys. Aquestes persones no podran tenir activitat 
presencial a les activitats del centre del mes de juny, juliol i/o agost.  

- Abans de la reobertura, les professionals de l’escola han fet la formació de PRL específica 
de COVID +. 

- Es penjaran rètols i cartells sobre normes d’higiene, etiqueta respiratòria, etc per recordar 
les mesures de seguretat a les professionals de l’escola.  
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2.Compromís que es demana a les famílies 

- Han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 
familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol 
incidència. 

- Vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de 
sortir de casa per anar al centre educatiu.  

- En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la 
COVID-19, no podrà assistir al centre. 

 

3. Requisits per l’assistència dels infants 

- 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. 
- Es recomana la no assistència d’infants que presenten una malaltia crònica d’elevada 

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 
SARS-CoV2. En tot cas es pot valorar conjuntament amb la família i equip mèdic de 
referència.  Malalties de risc: 

- Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 
- Malalties cardíaques greus. 
- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 

tractaments immunosupressors). 
- Diabetis mal controlada. 
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 

4. Horaris 

- Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups, en intervals de 10 minuts 
per evitar aglomeracions, tant en les entrades com en les sortides. 

- Els pares i mares no accediran  a l’interior del recinte escolar. La tutora recollirà els infants 
a la porta i els acompanyarà a l’hora de la sortida. Cada grup entrarà  i sortirà a la vegada. 

 

5. Espais i grups 

- L’equip educatiu ha organitzat els espais disponibles per el reinici de les activitats 
presencials. 

- Tots els espais disposen de punt d’aigua per garantir la higiene de mans i canviador per 
poder fer el canvi de bolquer. 
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- L’alumnat serà el mateix a cada grup (màxim 5 infants) durant els mesos de juny i juliol, 
sempre en el mateix espai-aula i amb la mateixa educadora. A més, cada grup disposarà 
d’una educadora de suport que s’encarregarà de proporcionar tot el material necessari a la  
tutora de l’aula i que vetllarà per el grup d’infants, a través del metacrilat, en cas que la 
tutora hagi de sortir de l’aula en algun moment determinat. 

- Es gaudirà de l’espai del pati, evitant la franja horària de major exposició solar, cada grup 
d’infants en un sector determinat del pati i amb un material d’ús exclusiu per cada grup. 
 

6. Esmorzar  
 

- L’esmorzar es realitzarà a l’aula.  Cada infant el portarà de casa dins una carmanyola. 
- Es deixarà una cadira de separació entre infants de manera que no tinguin cap infant al 

davant ni als costats. 
- Es netejaran les taules i cadires després de l’àpat.  

 
7. Pati 

- La sortida del pati es realitzarà en un interval de 10 minuts entre cada grup. 
- El patí es dividirà en dues zones diferenciades i delimitades. 

- Cada grup s’ubicarà en un espai del pati delimitat i diferenciat per poder mantenir el grup i 
la seva traçabilitat.  

- Cada grup disposarà d’un lot de material de joc d’ús exclusiu per cada zona del patí. 
- Cada dia el grup d’infants canviarà d’espai al pati després de la seva desinfecció un cop 

acabada la jornada. 
 

ANNEXES 
 

Rentat de mans 

Es tracta d’una de les mesures de protecció més importants. Per això, és imprescindible 
l’entrenament de tots aquells infants que puguin començar a fer-ho d’una manera autònoma. 
En cas que no sigui així, es durà a terme un rentat de mans acompanyat de manera freqüent. 
- 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. 

- Les educadores  el rentat de mans el duran a terme: 
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-  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. 

 
- En els diversos punts de rentat de mans hi haurà sabó amb dosificador, tovalloles d’un sol 

ús i papereres amb tapa i pedal per llençar els papers de forma segura.  
- En punts estratègics (entrada, aules,...) hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica 

per a ús del personal de l’escola. 
- Les educadores que no tenen la responsabilitat de grup/espai s’encarregaran de comprovar 

diàriament que hi hagi sabó, tovalloles d’un sol ús en tots els punts de rentat de mans i 
l’estat dels dispensadors de solució hidroalcohòlica. 
 

Material educatiu  

- No hi haurà material i joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat.  
- Es disposarà de material específic pel grup estable de 5 infants. 
- El material de pati es netejarà després de cada ús, un cop al dia.  
- Procés de neteja: 

- Les joguines de plàstic dur es  rentaran al rentaplats de manera diària.  
- S’eliminaran les joguines de roba.  
- Les joguines de fusta es desinfectaran amb un drap humitejat amb una solució 

a base d’alcohol propílic al 70ºC com a mínim un cop al dia. 
- Es preparan diferents lots de material per cada aula i pel pati, per poder-lo 

canviar en cas que no s’hagi pogut completar  la neteja i desinfecció. 
- Les educadores que no tenen la responsabilitat de grup/espai seran les 

encarregades de mantenir el material en perfectes condicions d’higiene. 
 

Xumets i biberons  

- Els infants que utilitzin xumets  s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic 
individuals. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a 
la seva neteja i desinfecció. 
 

Roba i calçat 

- Els infants que utilitzin pitets per esmorzar, es retornaran a les famílies diàriament perquè 
els rentin. 
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- Calçat dels infants: 
- A l’arribada a l’escola els infants es trauran les sabates i les canviaran per uns mitjons o 

unes sabates d’ús exclusiu per a l’escola que ja estiguin al centre.  
- Els infants que es treguin les sabates de forma autònoma, s’han de rentar les mans 

després de fer-ho.  
 

- Roba i calçat de les professionals: 
- S’utilitzarà roba i calçat d'ús exclusiu per estar a l’escola. 
- A l’arribada a l’escola les educadores es  canviaran al vestuari i guardaran la roba i les 

sabates que portaven al carrer en una bossa. 
- La roba s’haurà de rentar a una temperatura >60ºC, com a mínim 2 vegades per setmana 

 
Mascaretes i bates 

- Només seran d’ús pel personal docent i no docent dels centres educatius quan no es pugui 
mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants. 

- S’utilitzaran mascaretes quirúrgiques i  quan no sigui possible mantenir el distanciament 
físic de seguretat (2 metres), les FFP2. Es recomana a més l’ús de pantalla facial quan es  
desenvolupin actuacions amb més risc d’esquitxades, com per exemple, el canvi de 
bolquers. 

- Les educadores es  cobriran la bata amb un davantal de plàstic que es pugui desinfectar 
fàcilment.  

- Els canviadors i altres punts on sigui necessari llençar mascaretes o altres materials d’un sol 
ús, es disposara de papereres amb tapa i pedal per garantir que es llencen de forma segura.   

 

Guants 

- S’utilitzaran guants pel canvi de bolquers i per les accions que es fan servir habitualment a 
l’EB. 

- Es seguiran les normes de protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los. 
 

Cotxets 

- Una persona del centre serà l’encarregada d’ubicar els cotxets en el lloc adequat, tenint en 
compte que s’haurà de rentar les mans després de cada manipulació.  
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VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 
 

PAUTES DE VENTILACIÓ 

 
- Es  ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels 

infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 
 

- Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun 
sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament 
de Salut. Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència 
humana. 

 

PAUTES GENERALS DE NETEJA I DESINFECCIÓ 

- La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys 
diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de 
concurrència humana  

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE 
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 
 

- Davant la presència d’aquests símptomes, es seguiran les indicacions sanitàries vigents en 
aquell moment (en el moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari 
l’aïllament preventiu). 
 

- En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència a l’escola 
bressol: 
 Aïllar l’alumne o alumna 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 
  Notificar el cas a salutlaboral per iniciar l'estudi de contactes, respecte dels 

professionals, de manera coordinada amb les autoritats de salut pública.  
 

- En cas d'aparició de símptomes en una treballadora: 
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 S’ha de quedar a casa i contactar amb la direcció, que a l’hora notificarà la sospita de 
possible cas de coronavirus a salut laboral.  

 Es valorarà si és possible teletreballar. Si no és possible, es demanarà la baixa al CAP 
(serà considerada de contingència professional), segons indicacions de l’equip mèdic i 
Salut Pública. 

 Si es confirma el contagi per coronavirus haurà d’informar a la direcció del servei que 
haurà d’avisar a: 

o Salut Laboral de Suara a través del següent formulari: 
https://coronavirus.suara.coop/pautes/comunicacio-casos   (que contactarà 
amb Salut Pública per coordinar les accions que considerin necessàries). 

 

 


