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1. Nombre de professionals  

La Llar d’Infants l’Estanyet disposa d’una Mestra i una Tècnica en Educació Infantil. A més a 

més, del servei de neteja que consta d’una persona.  

2. Previsió d’alumnat que assistirà al centre 

La previsió de l’alumnat que assistirà al centre educatiu serà entre 6 i 15 nens/es aproximadament. 

Dels quals són actualment: 

- 1 de P0 (< d’1 any). 

- 5 de P1 (de 1 a 2 anys). 

- 3 de P2 (de 2 a 3 anys). 

3. Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i 

en cas de confinament parcial o tancament del centre 

L’alumnat de la Llar d’Infants estarà agrupat en un sol nucli familiar (grup que va des dels 4 

mesos fins als 3 anys). Per aquest motiu, en cas d’un possible POSITIU, la Llar d’Infants haurà 

de romandre tancada durant el període establert pel PROCICAT. 

4. Organització de l’acció educativa 

4.1 Nombre d’alumnes dels nivells previstos pel Departament d’Educació 

que assistirà al centre 

El nombre d’alumnes previstos per assistir al centre són: 

 Infants de P0: 1  

 Infants de P1: 3 

 Infants de P2: 3 

4.2 Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

Pel que fa a l’organització dels alumnes estaran tots en una mateixa aula (P0-P1), tenint en compte 

que, en algun moment puntual hi haurà algun desdoblament a l’aula de P2. Aquest grup d’infants 

estarà supervisat per una Mestra i una TEI. 

 

Els espais de la Llar que s’utilitzaran són els següents: 

- Aula de P0-P1 

- Aula de P2 

- Lavabos d’ambdues aules 

- Passadís d’accés a les aules 
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- Zona exterior 

- Despatx 

- Espai per refrigerar i escalfar aliments 

4.3 Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 
 

La Llar d’Infants partirà del següent horari: 

 

Per als infants de P0, P1 i P2: 

 

8:00h-9:30h (entrada): l’entrada a la Llar d’Infants es realitzarà de forma esgraonada. Els 

familiars no podran accedir al recinte de l’escola i hauran de respectar la distància de seguretat 

entre ells/es. 

9:30h-10:00h (joc lliure): durant aquesta franja horària els nens/es disposaran de joguines, però 

en tindran un nombre limitat i es vetllarà perquè se les intercanviïn el mínim possible. Destacar 

també que, en acabar l’activitat, les joguines seran desinfectades i posades en quarantena 48 hores. 

10:00h-10:30h (esmorzar): els infants s’hauran de rentar i desinfectar les mans abans i després 

de seure a la taula. S’asseuran deixant un espai entre cada un d’ells/es, per tal de garantir l’espai 

de seguretat. Es donarà l’esmorzar. 

10:30h-11:00h (Pati): durant aquesta franja horària els nens/es disposaran de joguines, però en 

tindran un nombre limitat i es vetllarà perquè se les intercanviïn el mínim possible. Destacar 

també que, en acabar l’activitat, les joguines seran desinfectades i posades en quarantena 48 hores. 

11:00h-12:00h (activitat dirigida): durant aquesta estona de joc, la mestra prepararà activitats 

de caire més dirigides i individuals. Per exemple: pintar, enganxar adhesius, explicar un conte, 

tocar instruments, etc. Destacar també, que en acabar l’activitat es desinfectarà tot el material 

utilitzat. 

12:00h-12:30h (canvi de bolquers/hàbits): es farà de forma esglaonada i seguint les pautes 

marcades pel Departament d’Ensenyament. 

12:30h-13:00h (acomiadament): es preparà els infants i els seus objectes personals per quan 

arribi el moment de la recollida. 

12:30h a 13:30h (servei de menjador): els infants s’hauran de rentar i desinfectar les mans abans 

i després de seure a taula. S’asseuran deixant un espai entre cada un d’ells/es, per tal de garantir 

l’espai de seguretat i es donarà el dinar. 

13:30h a 15:00h (migdiada): els infants s’hauran de rentar i desinfectar les mans abans i després 

de posar-se al llit.  

15:00h a 16:00h (joc lliure): durant aquesta franja horària els nens/es disposaran de joguines, 

però en tindran un nombre limitat i es vetllarà perquè se les intercanviïn el mínim possible. 
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Destacar també que, en acabar l’activitat, les joguines seran desinfectades i posades en quarantena 

48 hores. 

16:00h a 17:00h (berenar): els infants s’hauran de rentar i desinfectar les mans abans i després 

de seure a la taula. S’asseuran deixant un espai entre cada un d’ells/es, per tal de garantir l’espai 

de seguretat. Es donarà el berenar. 

17:00h a 18:00h (pati + acomiadament): durant aquesta franja horària els nens/es disposaran de 

joguines, però en tindran un nombre limitat i es vetllarà perquè se les intercanviïn el mínim 

possible. Destacar també que, en acabar l’activitat, les joguines seran desinfectades i posades en 

quarantena 48 hores. A continuació, es prepararà els infants i els seus objectes personals per quan 

arribi el moment de la recollida. 

 

Quant a les entrades i sortides de la Llar, caldrà tenir present els següents aspectes: 

 

- Entrades i sortides esglaonades: pel que fa a les entrades i sortides de la Llar, les 

respectives famílies no podran accedir dins del recinte d’aquesta. Per aquest motiu, les 

educadores recolliran els vostres fills/es a la porta exterior del pati de la Llar (porta de 

reixa) i seran acompanyats/des fins a l’interior del centre. Quant a les recollides, les 

mestres acompanyaran a l’infant fins a la porta exterior del recinte de la Llar.  

En el cas que s’estigui atenent a una família (tant a l’entrada com a la sortida), la resta 

s’hauran d’esperar respectant les distàncies de seguretat (2 metres) fins a ser atesos. 

- Cotxets: els cotxets personals dels infants NO podran accedir a la Llar. Per aquest motiu, 

utilitzarem els cotxets dels quals disposem a la Llar d’Infants (cada nen/a utilitzarà 

sempre el mateix). 

- Abans d’entrar a l’aula: els infants amb l’ajuda de la mestra es desinfectaran les mans 

amb esprai hidroalcohòlic, se’ls prendrà la temperatura i se’ls canviarà el calçat. Per 

aquest motiu, s’haurà de portar (dins d’una bossa) unes sabates, les quals seran d’ús 

exclusiu de la Llar (seran retornades en finalitzar el curs). La família s’haurà d’esperar 

fins que l’educadora doni el vist i plau.  

5. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

En primer lloc, cal tenir present que no han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i 

altres professionals que tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles 

persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada 

de COVID-19. 
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En essència, davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu: 

1. Se’l portarà a un espai separat d’ús individual. 

2. Es col·locarà una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a 

la persona que quedi al seu càrrec). 

3. Es contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061. 

5. El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a 

través d’ells amb el servei de salut pública. 

6. La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a 

SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili 

fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà 

l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació 

fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància 

epidemiològica encarregats de l’estratègia de control del brot que pot incloure, en determinats 

casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions 

en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de 

la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà 

la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. De manera orientativa, els 

elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre 

serien: 

- Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la 

quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb 

el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva 

presencial per  a aquest grup. 

6. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

La Llar d’Infants disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les seves 

característiques.  

Alguns dels aspectes que es tindran en compte són: 

- S’utilitzaran els desinfectants apropiats i amb mesura, per tal d’evitar intoxicacions. 
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- La neteja es farà de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia 

dels desinfectants. 

- S’utilitzaran els productes seguint sempre les indicacions de les etiquetes i adoptant les 

mesures de precaució indicades. 

- Es netejarà i es desinfectarà més d’una vegada al dia els espais utilitzats successivament, 

com els lavabos, el passadís, les aules, el despatx i l’espai de refrigerar i escalfar el 

menjar. 

- Es ventilaran els diferents espais de la Llar (mínim 10 minuts 3 vegades al dia). 

 

+ = ventilació                                 X = neteja i desinfecció                               n = neteja 

 

 
Abans de 

cada ús 

Després de 

cada ús 
Diàriament 

+ d’una 

vegada al dia 
Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 

l’espai 
   +  

Mínim 10 

minuts 3 
vegades al dia 

Manetes i 

poms de portes 
i finestres 

   X   

Superfície de 

taulells i 

mostradors 

   X   

Cadires    X  

Especialment 

les zones que 

contacten amb 
les mans 

Grapadores i 

altres utensilis 

d’oficina 

 X     

Aixetes    X   

Ordinadors i 

teclats 
 X    Netejar amb un 

drap humit 

amb alcohol 

propílic 70º 

Telèfons i 
comandaments 

a distància 

 
  X 

 

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 

l’espai 
   +  

Mínim 10 
minuts 3 

vegades al dia 

Superfícies o 
punts de 

contacte 

freqüent amb 
les mans 

   X   

Terra    X   

Materials de 

joc 
 n X    

Joguines de 
plàstic 

 n X    

Joguines de 

fusta 
 n X    

MENJADOR/AULA DE P0-P1 

Ventilació de 
l’espai 

   +  

Mínim 10 

minuts 3 

vegades al dia 

Superfícies on 
es prepara el 

menjar 

X X     

Plats, gots, 

coberts... 
 X    

Passar-hi una 
aigua (la neteja 

i desinfecció 
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va a càrrec de 
la família) 

Taules, cadires 

i trones 
 X     

Terra    X   

LAVABOS I ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilació de 

l’espai 
   +   

Canviadors  X    Especialment 
després de 

cada ús i 

sempre al final 
de la jornada 

Orinals  X    

Rentamans    X  

Inodors  X    

Terra i altres 

superfícies 
   X   

Cubells de la 
brossa i 

bolquers 

  X    

ZONES DE DESCANS/AULA DE P2 

Ventilació de 

l’espai 
   +  

Mínim 10 
minuts 3 

vegades al dia 

Cotxets i llits  X     

Terra   X    

Altres 

superfícies 
  X    

 

7. Vistiplau 
 

Jo Núria Alcàntara (Directora) amb DNI 78097737H, havent llegit el document (Pla 

d’Organització bàsic) manifesto la meva conformitat amb tots els punts esmentats en aquest 

document. 

Signatura: Núria Alcàntara 

 

 

Jo Maria Sanahuja (TEI) amb DNI 40876788S, havent llegit el document (Pla d’Organització 

bàsic) manifesto la meva conformitat amb tots els punts esmentats en aquest document. 

Signatura: Maria Sanahuja 

 

 

Jo Verònica Gardeñes (Representant de pares) amb DNI 47680722C, havent llegit el document 

(Pla d’Organització bàsic) manifesto la meva conformitat amb tots els punts esmentats en aquest 

document. 

Signatura: Verònica Gardeñes 

 

 

Jo Jaume Caballé (Regidor de l’Ajuntament) amb DNI 43713665A, havent llegit el document 

(Pla d’Organització bàsic) manifesto la meva conformitat amb tots els punts esmentats en aquest 

document. 

Signatura: Jaume Caballé 
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Jo Joan Sangrà (Alcalde) amb DNI 40868312A, havent llegit el document (Pla d’Organització 

bàsic) manifesto la meva conformitat amb tots els punts esmentats en aquest document. 

Signatura: Joan Sangrà 

 

 

8. Annexos 
 

8.1 Protocol Covid-19 per la Llar d’Infants 
 

Protocol Covid-19 per la Llar d’Infants l’Estanyet de Vila-Sana 

 

La Llar d’Infants l’Estanyet estableix les següents mesures de protecció i prevenció, per 

tal de garantir la màxima seguretat de cara als nens/es i les seves respectives famílies, així 

com del personal de la Llar d’Infants. 

Cada un d’aquests aspectes s’hauran de tenir en compte i respectar-los per tal garantir un 

bon funcionament. 

- Entrades i sortides esglaonades: pel que fa a les entrades i sortides de la Llar, 

les respectives famílies no podran accedir dins del recinte d’aquesta. Per aquest 

motiu, les educadores recolliran els vostres fills/es a la porta exterior del pati de 

la Llar (porta de reixa) i seran acompanyats/des fins a l’interior del centre. Quant 

a les recollides, les mestres acompanyaran a l’infant fins a la porta exterior del 

recinte de la Llar.  

En el cas que s’estigui atenent a una família (tant a l’entrada com a la sortida), la 

resta s’hauran d’esperar respectant les distàncies de seguretat (2 metres) fins a ser 

atesos. 

- Cotxets: els cotxets personals dels infants NO podran accedir a la Llar. Per aquest 

motiu, utilitzarem els cotxets dels quals disposem a la Llar d’Infants (cada nen/a 

utilitzarà sempre el mateix). 

- Abans d’entrar a l’aula: els infants amb l’ajuda de la mestra es desinfectaran les 

mans amb esprai hidroalcohòlic, se’ls prendrà la temperatura i se’ls canviarà el 

calçat. Per aquest motiu, s’haurà de portar (dins d’una bossa) unes sabates, les 

quals seran d’ús exclusiu de la Llar (seran retornades en finalitzar el curs). La 

família s’haurà d’esperar fins que l’educadora doni el vist i plau.  
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- Estris personals: caldrà que cada nen/a porti el biberó o el vas d’aigua i el xumet 

(en cas que n’utilitzi) dins d’una bossa. En la mesura del possible, caldria evitar 

el xumet. 

- Esmorzar: cada nen/a caldrà que porti l’esmorzar preparat dins d’un “tupper” i 

els estris de menjar que siguin necessaris (cullera, forquilla, canyetes...). 

- Joguines: s’haurà d’evitar portar joguines de casa. 

- Roba personal: cada nen/a haurà de portar (dins d’una bossa) una o dues mudes. 

A més, caldrà portar una bata (només serà utilitzada per les activitats que 

embrutin), la qual retornarem en finalitzar la setmana. Els nens/es que utilitzin 

pitet, caldrà que el portin dins d’una bossa de plàstic i cada dia serà retornat a les 

famílies per poder-lo rentar. 

Altres anotacions: 

- No caldrà portar tovallola de mà, ja que des del Departament d’Ensenyament es 

recomana fer ús de tovalloles humides d’un sol ús i paper de mans. Per aquest 

motiu, cal tenir en compte que possiblement haurem de demanar-ne més sovint. 

Signatura de conformitat:  

Nom i Cognoms:_______________________________ 

 

   Data:_____________________ 

 

8.2 Llista de comprovació per a l’obertura diària de la Llar 
 

C = En curs                  F= Fet 

ACCIÓ C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de la Llar durant un mínim 

de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos i aules disposen de sabó suficient?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

Hi ha paper d’un sol ús a tots els rentamans?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte 

(poms de les portes, interruptors, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais docents?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?   

S’ha realitzat la neteja i la desinfecció de jocs i joguines?   
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8.3 Llista de comprovació per a l’obertura de la Llar a l’inici de curs 
 

C = En curs                  F= Fet 

ACCIÓ C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?  X 

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?  X 

S’ha demanat a totes les persones treballadores de la Llar que les que presentin 

condicions considerades de risc o que estiguin embarassades es posin en 

contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals? 

 X 

El personal docent i no docent de la Llar ha rebut els equips de protecció 

(mascaretes)? 
 X 

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de ventilació?  X 

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?  X 

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària respecte de 

les mesures de protecció i prevenció? 
 X 

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures de 

protecció i prevenció? 
 

 X 

 

 

 


