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1. INTRODUCCIÓ 

Com ha exposat la UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: aporta 

normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament, 

protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica, i serveix de pont per salvar les 
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diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta part de la població. Per 

aquest motiu, s’han mantingut i cal mantenir els centres educatius oberts i garantir, tant com sigui 

possible, la presencialitat de l’alumnat. 

Responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles s’han involucrat 

i s’han compromès per garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de 

protecció i la traçabilitat.  

Amb aquest document les famílies i el personal de la llar queden informats sobre totes les 

mesures adoptades en relació amb la prevenció i control de la covid-19. 

Cal tenir en compte que totes les mesures incloses en el present document están en continua 

revisió, en funció de l’evolució i nova informació/reglamentació de la que es disposi. 

 

2. OBJECTIUS DEL DOCUMENT 

Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb 

les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als 

centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots infants a una educació de 

qualitat. 

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat 

possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les mesures sanitàries de protecció que 

siguin necessàries. 

El Pla d’actuació pretén aconseguir els següents objectius: 

⮚ Malgrat la pandèmia, tots els infants han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat. 

⮚ L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, 

seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació. 

⮚ L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

⮚ A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de 

contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes. 

 

 

 

 

3. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA 

3.1 Seguretat 

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes les persones que 

integren la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar 

sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable. 
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Les evidències científiques han demostrat que infants són un col·lectiu de risc molt baix respecte 

de la covid-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, com el seu paper poc 

important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus. 

 

3.2 Salut 

La salut dels i de les alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és 

una prioritat per als departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a 

reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes. 

 

3.3 Equitat 

El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, 

aquelles persones pertanyents a col·lectius de més vulnerabilitat, van patir -o estan patint- les 

conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres permet una socialització dels 

infants que té un gran valor. El tancament de les escoles va fer palesa la bretxa digital i cognitiva 

existent entre els alumnes. 

Per tot plegat, aquesta proposta garanteix la presencialitat, sense renunciar a la seguretat 

d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius. 

 

3.4 Vigència 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022. 

No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del context 

epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup. 

 

4. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i mentre no s’assoleixi la immunitat 

de grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment  de la traçabilitat 

dels casos. 

 

 

 

4.1  Grups de convivència estable 

Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència estable. El seu principal 

valor, tal com s’ha demostrat durant el curs 2020-2021, és la facilitat que ofereix en la traçabilitat 

dels possibles casos que s’hi donin, atès que permet una identificació i gestió precoç dels casos i 

dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb  el seu tutor o tutora, i en el marc 

dels quals es produeix la socialització de les persones que els integren. Poden formar part d’un 
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grup estable altres docents o personal de suport educatiu i d’educació inclusiva, si la major part 

de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.  

Així doncs, a la Baldufa tindrem 5 grups de convivència estable. 

 

4.2 Mesures de prevenció personal 

 

4.2.1  Distanciament físic 
La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix 

en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és 

exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, 

com és el cas dels grups de convivència estables. 

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de 
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2). 

En el cas de que terceres persones (docents o altres professionals de suport educatiu) s'han de 
relacionar amb aquest grup, o en el cas que diferents grups que s'han de relacionar entre si, s’han 
de complir rigorosament les mesures de protecció individual (especialment la ventilació i l’ús de la 
mascareta). 

4.2.2  Higiene de mans 
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels i de les alumnes, així com 

la del personal docent i no docent. 

En infants de la llar, s’ha de requerir el rentat de mans: 

▪ a l’arribada i a la sortida del centre educatiu; 
▪ abans i després dels àpats; 
▪ abans i després d’anar al lavabo (infants continents) 
▪ abans i després de la sortida al pati 
 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 

▪ a l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants; 
▪ abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels 

propis; 
▪ abans i després d’acompanyar un infant al lavabo; 
▪ abans i després d’anar al lavabo; 
▪ abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 
▪ com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

A l’entrada de la llar i als punts estratègics, com l’entrada a les aules, al menjador, sala polivalent, 

lavabo adults hi haurà solució hidroalcohòlica per a l’ús de totes les persones que ho necessitin 

(personal docent, famílies o personal extern al centre...).  

A les aules i als lavabos també disposarem de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. 
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4.2.3  Ús de la mascareta 

En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent, 

l’ús de la mascareta és obligatòria portar-la a totes les instal·lacions de la llar. 

Pels infants del 1r cicle d’educació infantil (0-3 anys) la mascareta no està indicada. Pel personal 

docent i no docent el seu ús obligatori. 

La mascareta indicada en l’àmbit educatiu és de tipus higiènic en compliment de la  norma UNE. Tot i  

que INCOOP, cooperativa que actualment gestiona la llar, ens proporciona mascaretes FFP2. 

A més, la llar disposarà  de material complementari (pantalles de protecció  facial, mampares, 

mascaretes FFP2 i quirúrgiques...) per a situacions específiques. 

 

 

4.2.4  Requisits d’accés als centres educatius 
 
Per accedir a la llar és obligatori l’ús de mascareta per part dels adults i complir els següents 
requisits: 
 

▪ Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 
37,5ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o 
mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i 
adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

  
▪ No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 

dies anteriors. 
 
 

4.2.5  Control de símptomes 
 
Les famílies  han de fer-se responsables de l’estat de salut dels fills i filles i de si mateixos. 

 A l’inici del curs, han de signar una declaració responsable a través de la qual: 

▪ fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia, amb el risc que això 
comporta, i que, per tant, respectaran les mesures que puguin ser necessàries en cada 
moment; 

 

▪ es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia 
compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho 
immediatament als responsables de la llar, per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes.  La família ha de comunicar al 

centre si ha presentat  febre o algun altre símptoma. 

A diferencia del curs anterior aquest curs no prendrem les temperatures als infants ni a les 

educadores. 

Si durant la jornada escolar l’infant presenta símptomes de febre, se li comprovarà la temperatura 

amb el termòmetre que l’escola té a la farmaciola. 
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4.3 Ventilació, neteja i desinfecció  

● Disposem d’un Pla de neteja i desinfecció 

● Utilitzem només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes 
incompatibles pot provocar intoxicacions.  

● La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels 
desinfectants.  

● Els productes els utilitzem seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de 
precaució indicades.  

● Fem neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per 
persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de 
reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència 
de pas i recepció, etc.  

● La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada de 
persones 

 

Abans de la reactivació de l’activitat als diferents espais de treball caldrà: 

� Realitzar neteja i desinfecció generalitzada  

� Garantir la ventilació adequada dels espais de treball amb l’obertura de finestres, uns 10 

minuts, entre 2-3 cops al dia, així mateix es recomana mantenir la temperatura del centre de 

treball entre 23 i 26ºC i reforçar la neteja dels filtres d’aire i climatització. 

� Incrementar el procés de neteja i desinfecció d’eines, maquinaria i espais de treball 

reutilitzable (especialment poms de portes, manetes, passamans de baranes, botons, taules, 

mostradors, teclats, ratolins..) com a mínim, al final de cada torn o al compartir elements amb 

una altra persona, especialment si presenta símptomes compatibles amb la malaltia.  

� Incrementar la freqüència de neteja i desinfecció de zones comuns com la sala polivalent, 

l’espai del menjador, els vestidors, després de cada ús. 

� Per a no arrossegar brutícia a superfícies més netes, les tasques de NETEJA s'han de fer 

sempre:  

● De dalt a baix.  

● De dins del recinte cap a fora.  

● De net cap a brut 

� De manera general es pot realitzar la neteja amb una solució desinfectant mitjançant 

l'aplicació amb baietes  

� Es faran servir els detergents i desinfectants habituals autoritzats i per a les superfícies 

s'utilitzarà paper o material tèxtil preferiblement d’un sol ús. 

� No barrejar productes incompatibles.  
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� No trepitjar el sòl ni tocar les superfícies fins que estigui sec completament, respectant els 

temps d'actuació dels productes de neteja.  

� Consultar les fitxes de dades dels productes químics, per a conèixer com han d’ésser les 

dilucions ( si i calen), per a que siguin eficaces davant del virus. 

� Per a la realització de la neteja, les persones treballadores han de comptar amb els equips de 

protecció personal adequats, seguint les indicacions al respecte dels servei de prevenció de 

riscos laborals.  

� Si les persones que realitzen la neteja són d’empreses externes, caldrà aplicar el protocol 

específic per aquest cas. 

 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu,  

s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire 

lliure. 

 

Quadre de neteja i desinfecció    

✔ = Neteja i desinfecció           + = ventilació          n = neteja        

 Abans de 
cada ús 
 

Després de 
cada ús 

Diàriament 1 vegada al 
dia 

Setmanal
ment 

Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

      
+ 

 Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

   ✔    

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

   ✔    

Superfície de 
taulells i 
mostradors 

   ✔    

Cadires i bancs    ✔   Especialment en les 
zones que contacten 
amb les mans 

Grapadores i 
altres utensilis 
d’oficina 

   ✔    

Aixetes    ✔    

Botoneres dels 
ascensors 

   ✔   Material electrònic: 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 
propílic 70º 

Ordinadors, 
sobretot teclats i 
ratolins 

   ✔   

Telèfons i    ✔   
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comandaments a 
distància 

Interruptors 
d’aparell 
electrònics 

   ✔   

Fotocopiadores      

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

     Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superficies o 
punts de 
contacte 
freqüent amb les 
mans 

      

Terra       

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

Joguines de 
plàstic 

 n ✔    

Joguines o peces 
de roba 

  ✔    Rentadora (≥60ºC) 

MENJADOR 

Ventilació de 
l’espai 

     Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Superfícies on es 
prepara el 
menjar 

✔  ✔      

Plats, gots, 
coberts... 

 ✔      

Fonts d’aigua    ✔    

Taules, safates 
de trona 

✔  ✔      

Taulells  ✔      

Utensilis de 
cuina 

✔  ✔      

Taules per a usos 
diversos 

✔  ✔      

Terra    ✔    

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilació de 
l’espai  

   +  Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

Canviadors  ✔      

Orinals  ✔      

Rentamans    ✔    

Inodors    ✔    

Terra i altres 
superfícies 

   ✔    

Dutxes   ✔      
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Cubells de 
brossa, bolquers 
o compreses 

  ✔     

ZONES DE DESCANS 

Ventilació de 
l’espai 

     Mínim 10 minuts 3 
vegades/dia 

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

Fundes de 
matalàs i de coixí 

     

Rentat a 

≥60ºC 
Mantes     

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

Altres superfícies    ✔    

 

Llista de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs  

Acció En curs Fet 

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

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

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les 
que presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades 
es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals? 

 ✔  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de protecció 
(mascaretes)? 

 ✔  

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

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

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 
respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

 ✔  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les mesures 
de protecció i prevenció? 

 ✔  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?  ✔  

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant les 
entrades i les sortides del centre educatiu? 

 ✔  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 
epidemiològic? 

 ✔  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació a 
distància en cas d’un nou confinament? 

 ✔  

 

 

 

Canvi de bolquers 

Procediment per al canvi de bolquer  

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

rentarem les mans i preparem allò que necessitarem a prop del canviador (tovallola de paper, 
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tovalloletes, bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants 

nets). Posarem un paper cobrint la superfície del canviador. Ens posarem els guants.  

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

Pas 3: Obrirem el bolquer però el deixarem sota de l’infant mentre el netegem. Aixecarem les cames 

de l’infant mentre passarem 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. Retirarem la femta i l’orina de davant a 

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

cop que fem lliscar. Introduirem  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, traurem la roba bruta sense tocar cap superfície i obrirem el bolquer i dobleguem la 

superfície bruta cap a dins. Col·locarem bolquers d’un sol ús en una bossa tancada o un receptacle 

adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, els posarem en una bossa de plàstic. Si hi ha 

roba bruta la posarem també a la bossa de plàstic. Comprovarem que no s’hagi mullat la superfície 

sota de l’infant. Si està molla, l’eixugarem amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i 

el plegarem sobre aquesta zona de manera que el paper de sota les natges sigui sec. Ens traurem els 

guants mitjançant la tècnica adequada i els llançarem.  

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

ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i els llançarem. Tanquem el bolquer.  

Pas 6: Rentarem les mans de l’infant amb aigua i sabó i el tornarem a una zona supervisada.  

Pas 7: Eliminarem el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligarem la bossa de 

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

tovalloleta d’un sol ús i després hi passarem una solució desinfectant. 

Pas 8: Ens rentarem les mans. 

 

 

 

 

 

Gestió de residus 

Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la 

higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El 

material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són 

considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris). 
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En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot 

el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir- lo en una segona 

bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 

 

4.4. Promoció de la salut i suport emocional 

L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències emocionals per 

a molts infants. Així, el dol per la pèrdua d’un familiar, l’angoixa per la situació viscuda o l’impacte 

socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents en un nombre significatiu d’infants. 

La pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i conductes que són 

imprescindibles en qualsevol context: 

-Tenir cura d’un mateix i de les persones que l’envolten. 

-Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables. 

-Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistèmica. 

 

4.5 Gestió de casos 

Cal aplicar el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als centres educatius, quan es detecti un 

cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu. 

 

5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El proper curs començarà de manera presencial el 7 de setembre de 2021. Durant els quatre primers dies hi 

haurà un període de familiarització en el que els horaris no seran els habituals i no s’oferirà els serveis 

complementaris ni de menjador i descans. 

A partir del 13 de setembre de 2021 iniciarà el curs amb tots els seus horaris. 

 

5.1 Alumnes 

L’ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments des d’educació infantil 

fins als ensenyaments postobligatoris. 

En el cas de la incorporació d’un nou alumne o alumna al centre, s'assignarà a un grup estable 

existent. 

http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
http://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
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5.2 Personal dels centres:docent, d'atenció educativa i administrativa i serveis 

INCOOP va planificar una acció formativa específica pel Covid-19 per l’equip educatiu necessari en la 

reobertura al maig del  curs 2019-2020. Aquesta formació és va fer extensiva al setembre del 2020 a 

tot el personal de la llar d’infants municipal EL Molinet. 

En aquests moments a la llar d’infants municipal El Molinet no hi ha cap persona de l’equip amb 

perfil vulnerable. 

 

5.3 Grups de convivència estable 

A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu, el centre ha 

d'organitzar els grups de convivència estable d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent. 

El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Poden formar part 

d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i d’educació inclusiva si la major 

part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.  

 

5.4 Espais  

Aquest curs a  la Baldua, disposem de 5 grups repartits en aules diferents. A més a més disposem 

d’espais compartits (aula polivalent, menjador, dormitori…) que seran utilitzats respectant les 

distàncies entre grups i/o fent ús de l’espai per torns. 

 

 

 

 

 

Espai Metres quadrats Ocupació màxima 

Acollida matí // Espai 

menjador     ( inclòs 

lavabo ) 

37,02 m2 15 persones 
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Dormitori ( inclòs lavabo ) 29,96 m2 12 persones 

Estança  0-1 

( inclòs lavabo ) 

31,81 m2 13 persones 

Estança 1-2  ( inclòs lavabo ) 30,25 m2 12 persones 

Estança 1-2 ( inclòs lavabo ) 30,57 m2 12 persones 

Estança 2-3 ( inclòs lavabo ) 44,27 m2 18 persones 

Estança 2-3 ( inclòs lavabo ) 44,33 m2 18 persones 

Aula Polivalent 51,65 m2 20 persones 

Cuina 16,23 m2 6 persones 

Despatx direcció 10,37 m2 4 persones 

Despatx administració 7,69 m2 3 persones 

Neteja 6,40 m2 2 persones 

Magatzem 5,66 m2 2 persones 

Exterior 269,81 m2 108 persones 

 

 

5.4.1 Espai acollida matí i acollida migdia 

Per realitzar l’acollida matinal, les famílies entraran per la porta principal d’accés a la llar i els infants 

entraran per l’entrada de dins la llar ( porta metàl·lica ) on l’educadora els esperarà per anar a l’espai 

interior destinat a aquest servei d’acollida.  
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El servei del migdia  es destinarà  l’aula polivalent on els infants que no són del mateix grup estable 

puguin mantenir la distància de seguretat. S’entregarà als infants per la porta metàl·lica d’entrades i 

sortides de la llar. 

 

 Horari  Accés al centre 

Servei acollida matinal 07:45h a 8:45h  Porta principal 

c/Bonaterra,12 

 

 

 Horari  Accés al centre 

Servei acollida migdia 12:00h a 13:00h Porta principal 

C/Bonaterra, 12 

 

5.4.2 Espai de menjador i descans 

El servei de menjador escolar  inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa  de l’activitat 

lectiva o la finalització de la jornada escolar. 

Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de les superfícies, 

les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el  rentat de mans i la 

disposició de l’alumnat per grups de convivència estable. 

Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, les han de fer exclusivament per al 

seu grup de convivència.  

El servei de menjador es farà a través del càtering  Frescat  d’Igualada. Es destinarà una persona de 

l’equip per la recepció del catering (la direcció i/o administrativa). 

L’espai destinat al dinar serà l’espai de l’aula d’acollida i menjador, garantint l’acompliment de les 

mesures sanitàries establertes.  

De l’emplatat del dinar s’encarreguen les educadores referents d’aquest espai. Un cop els infants 

hagin acabat de dinar, i hagin dut a terme els hàbits d’higiene,  ens dirigirem cap als llitets ubicats en 

el mateix espai (en el cas que dormin), si algún infant no ha de descansar en aquesta franja horaria 

podrà jugar a l’aula neta i desinfectada destinada a aquest moment del dia. 

 

5.4.3 Espai exterior 
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Aquest curs l’espai exterior que té 3 zones diferenciades, permetrà que 3 grups puguin accedir 

alhora a l’exterior. Com que són cinc grups hi haurà un horari establert per a cada nivell d’edat. 

5.4.4 Espais de reunió i treball per al personal 

En els espais de reunió i treball s’han d’establir les mesures necessàries per garantir el distanciament 

físic de seguretat d’1,5 metres, i és obligatori l’ús de la mascareta. S’ha de prestar atenció a la 

ventilació correcta de l’espai. 

A la Baldufa  les reunions tindran lloc a la sala polivalent els dimecres de 13:45h a 14:45h  ( en una 

taula que ens ha cedit l’Ajuntament) per garantir la distància entre les educadores.  

Les reunions, amb caràcter general, seran telemàtiques. 

 

5.5 Fluxos de circulació 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre cal establir circuits i organitzar la circulació 

dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats. 

Una vegada hagin entrat tots els alumnes, aquests passaran la jornada dins de la seva aula i/o franja 

establerta tant a  l’exterior com ens els espais comuns. 

 

5.5.1 Entrades i sortides 

Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada, per evitar l’aglomeració de persones. Les 

famílies entraran per la porta principal i es dirigiran seguint el circuit fins la seva aula i sortiran per 

l’altre porta del pati ( C/ de la Verge del Cap ) 

Es recomana que les famílies només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui 

el personal del centre, seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i 

sempre mantenint la distància de seguretat. 

Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a la llar, el farà una única persona. En entrar 

al centre  trobaran gel hidroalcohòlic, per desinfectar-se les mans. 

En entrar a l’aula els infants s’hauran de rentar les mans amb aigua i sabó. 

 

5.5.2 Circulació dins del centre 

L’equip educatiu vetllarà perquè els diferents grups no coincideixin en l’espai de l’aula polivalent a fi 

d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 

 

5.6 Familiarització a la llar 
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El dia 7 de Setembre, primer dia de familiarització dels infants a la llar, podran ser acompanyats per 

un únic adult. La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de mantenir 

la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula. 

L’adult s’haurà de desinfectar les mans abans d’accedir al centre educatiu i es recomana el rentat de 

mans a la sortida de la llar.  L’ús de la mascareta és obligatòria 

La persona acompanyant no podrà participar de la familiarització si presenta símptomes compatibles 

amb la covid_19 o els ha presentat en els darrers 10 dies. Tampoc pot participar si ha estat en 

contacte estret amb una persona amb covid_19 confirmada o amb simptomatología compatible en 

els darrers 10 dies.  Es recomana que aquestes persones estiguin vacunades amb la pauta completa. 

 

5.7 Participació de les famílies als centres educatius 

Reunions i entrevistes amb les famílies: 

 Les reunions amb les famílies d’un grup o nivell es realitzaran de forma telemàtica. Les entrevistes 

individuals amb les famílies es podran realitzar de forma presencial respectant les mesures sanitàries 

establertes. 

Festes escolars:  

Les que s’organitzin des dels centres en espais interiors han de vetllar per garantir l’agrupament en 

grups estables de convivència 

En cas que siguin celebracions que es puguin realitzar en espais exteriors, es pot valorar la 

participació de les famílies evitant al màxim aglomeracions. Es pot organitzar amb diferents grups de 

convivència sempre que es garanteixi la distància entre grups. 

En qualsevol cas, cal vetllar sempre l’acompliment de les mesures sanitàries establertes per al 

moment pel que fa a la distància, l’ús de la mascareta i les mesures d’higiene i prevenció. No s’hi pot 

menjar ni beure. Es recomana que les persones participants estiguin vacunades amb la pauta 

completa. 

 

 

6. PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

El centre ha d’elaborar, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la Inspecció 

educativa, un pla d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, 

franges, utilització dels patis...). Aquest pla definitiu ha de ser aprovat pel consell escolar del centre, 

i serà un element clau de la programació general anual del centre. 

El pla d’organització de cada centre ha de establir, com a mínim, la informació següent: 

● Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual i en cas de 
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confinament parcial o tancament del centre. 

● Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais. 

● Organització d’horaris i gestió d’entrades i de sortides. 

 

El pla d’organització del centre ha d’estar a disposició de la Inspecció d’Educació, i el centre l’ha de 

publicar al seu l’espai web. Si al llarg del curs es modifica aquest pla, cal que l'aprovi el consell 

escolar. 

Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais 

Cal indicar tots els grups i informar sobre: 

● el nombre d’alumnes; 

● el nombre de professionals que està a l’aula. 

● el nombre de personal de suport educatiu, indicant el tipus de suport, i diferenciant 

si forma part del grup estable o si només interactua amb el grup o part del grup un 

horari acotat; 

● l’espai estable és l’espai de referència del grup, i si s’utilitza algun espai de manera 

puntual cal indicar-ne l’horari d’ocupació. 

 

NOM DEL 

PROFESSIONAL 

FUNCIÓ  TASQUES 

MºM.G.M Tutora aula  Follets 0-1 

anys 

 Tutora aula 

 

J.D.J Tutora aula Dracs 1-2 

anys petit 

Tutora aula 

V.L.M Tutora aula Libèl·lules 

1-2 anys gran 

Tutora aula. Referent acollida matí 

N.N.M Persona de Suport Suport aules.Referent menjador i descans 

P.C.G Persona de Suport  Suport aules.Referent menjador i descans 

Y.N.G Tutora aula de Bruixes 

2-3 anys 

Tutora aula i referent servei acollida matí 

G.C.LL Tutora aula de mags 2-

3 anys 

Tutora aula i referent servei migdia 

R.C.M Vetlladora Atenció individualitzada a infants que ho 

requereixen 

S.G.E Administrativa Administratives 

M.C.LL Directora Acollida matí i menjador/ descans. Directives llar. 
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El quadre que presentem a continuació indiquem 

� El nombre d’infants que hi ha a cada espai 

� El nombre d’educador/es que està al grup, diferenciem els tutors/es del personal de suport. 

� L’espai de referència del grup 

� Els espais que s’utilitzen de manera puntual i l’horari d’ocupació 

 

Grup Infants Educadors/es Espais 

Estables Puntual Estable Puntual 

 Follets 
 0-1 

 
4 

 
Mª.M.G.M 

 
N.N.M 
R.C.M 

 
Aula de 
 Follets      

Pati  (quan es cregui 
convenient) dins la franja 
d’espai estipulada. 
 

Dracs  
1-2  petit 

 
10 

 
J.D.J 

 
N.N.M 
R.C.M 

Aula de 
 Dracs 

Pati  (quan es cregui 
convenient) dins la franja 
d’espai estipulada. 
Menjador de 12:00h a 13h 

Libèl·lules  1-
2   grans 

 
10 

 
V.L.M 

N.N.M 
R.C.M 

 
Aula de 

Libèl·lules  

Pati  (quan es cregui 
convenient) dins la franja 
d’espai estipulada. 
Menjador de 12:00h a 13h 

Mags 
2-3 anys  

14 G.C.LL P.C.G 
R.C.M 

Aula de Mags Pati  (quan es cregui 
convenient) dins la franja 
d’espai estipulada. 
Menjador de 12:00h a 13h 

Bruixes 
2-3 anys 

14 Y.N.G P.C.G 
R.C.M 

Aula de Bruixes Pati  (quan es cregui 
convenient) dins la franja 
d’espai estipulada. 
Menjador de 12:00h a 13h 

 

 

 

 

Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

 
A continuació indiquem: 

� Els accessos disponibles de la llar d’infants municipal La Baldufa. 

� Els grups que entraran i sortiran per cada accés 

 

Accés al centre Grup Horari entrada Horari sortida Sortida del centre 

Porta principal d’accés 
a la llar pel 

 
Follets 

 
9:00h a 9:15h 

 
12:00h a 12:15h 

Porta del pati amb 
sortida C/ de la Verge 
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C/Bonaterra,12 15:00h a 15:15h 16:45h a 17:15h del Cap 

Porta principal d’accés 
a la llar pel 

C/Bonaterra,12 

 
 Dracs 

 
9:00h a 9:15h 

15:00h a 15:15h 

 
12:00h a 12:15h 
16:45h a 17:15h 

Porta del pati amb 
sortida C/ de la Verge 

del Cap 

Porta principal d’accés 
a la llar pel 

C/Bonaterra,12 

 
 Libèl·lules 

 
9:00h a 9:15h 

15:00h a 15:15h 

 
12:00h a 12:15h 
16:45h a 17:15h 

Porta del pati amb 
sortida C/ de la Verge 

del Cap 

Porta principal d’accés 
a la llar pel 

C/Bonaterra,12 

Mags  
9:00h a 9:15h 

15:00h a 15:15h 

 
12:00h a 12:15h 
16:45h a 17:15h 

Porta del pati amb 
sortida C/ de la Verge 

del Cap 

Porta principal d’accés 
a la llar pel 

C/Bonaterra,12 

Bruixes  
9:00h a 9:15h 

15:00h a 15:15h 

 
12:00h a 12:15h 
16:45h a 17:15h 

Porta del pati amb 
sortida C/ de la Verge 

del Cap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


