
Pla  d’actuació  per  al  curs  2020-2021  per  a  centres  educatius  en  el  marc  de  la  pandèmia,
aprovat pel PROCICAT en data 3 de juliol de 2020,  estableix que cada centre educatiu elabori el
seu Pla d’actuació i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix. 

Seguint  les  instruccions  per  a  l’organització  dels  centres  educatius  per  al  desplegament
d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’actuació.

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes.

Data d’informació: 31 d’agost de 2020

Pla d’actuació setembre 2020

Centre: Llar d’infants El Niu



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

L’Escola pedagògicament s'organitzarà per 3 grups, de manera semblant a l’organització que
tenia abans de la pandèmia. 
En cas de confinament parcial, els grups que siguin confinats rebran un seguiment telefònic
per part de l’equip educatiu, per fer un acompanyament emocional a les famílies. Els grups no
confinats continuaran amb la seva rutina i activitat habitual. 
En cas de tancament de l’Escola es faria un seguiment i acompanyament a les família a través
de trucades i correus electrònics.

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

Grups Alumnes Docents Espai

Estable Temporal    Estable Temporal

Nombre Nombre i  nom Nombre   Nom Nom
(horari)

Infantil 0 setembre (1)
octubre (1)

desembre (2)
gener (2)

1 educadora
(M. Àngels Brosa)

1 educadora
(Raquel Ventura)

Aula Petits i
pati Petits

Infantil 1 10 1 educadora
(Núria Sunyer)

1 educadora
suport

(Anna Bassagañas)

Aula Mitjans i
pati Mitjans

Infantil 2 16 1 educadora
(Jessica Mestre)

1 educadora
suport

(Cristina Serra)

Aula Grans i
pati Grans

Menjador
(dilluns a
divendres

7:45h a 8 h
12 h a 13 h

16:30 h a 17h)



2.1. Espai menjador

Els infants es rentaran les mans abans i després de l’àpat.

El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posarà menjar al centre de
la taula). L’aigua estarà en una gerra, serà una persona adulta responsable qui la serveixi.

Per minimitzar els contactes, el grup Petits i Mitjans, menjaran a l’aula. 

Les educadores de l’Escola podrà fer ús del servei de menjador escolar en un espai clarament
diferenciat de l’ocupat pels infants i mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5
metres entre els adults.   Les educadores han d’utilitzar obligatòriament la  mascareta en el
menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula fent l’àpat. 

Garantirem la neteja, la desinfecció i ventilació de l’espai abans i després de la seva utilització.

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides.

Accés Grup Horari entrada Horari sortida

Principal Infantil 2 7.45 a 8.45 h

8.45 a 9.00 h

9.00 a 9.15 h

9.15 a 9.30 h

16.30 a 17 h

Pati Infantil 1 7.45 a 8.45 h

8.45 a 9.00 h

9.00 a 9.15 h

9.15 a 9.30 h

16.30 a 17 h

Aparcament Infantil 0 7.45 a 9.30 h 16.30 a 17.00 h

Mesures de prevenció i higiene: a les entrades i sortides:

 L’infant només pot anar acompanyat d’un sol/a familiar o tutor/a.

 Les famílies no podran accedir a la part interior de l’escola i les educadores faran les
entrades i sortides amb els infants en un espai exclusiu només per aquests moments.

 Durant la rebuda i la sortida es demana que entre famílies respecteu la distància de
seguretat de 2 metres.



4. Control de símptomes.

Tal  i  com  contempla  la  normativa  del  Departament  d’Educació,  les  famílies  han  de  fer-se
responsables de l’estat de salut dels seus fills i de les seves filles. A l’inici del curs 2020-2021,
signaran una declaració responsable a través de la qual: 

 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que
això comporta i que, per tant, s’atendran a 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 14 dies i
a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder
prendre les mesures oportunes.

En cas que a casa alguna altra persona que estigui en contacte amb l’infant presenti algun o
alguns  d’aquests  símptomes,  caldrà  evitar  portar  l’infant  a  l’Escola.   Les  famílies  són  les
responsables de vigilar diàriament l’estat de salut del seu infant, prenent-los la temperatura
abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o la filla tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

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

Gestió de casos:
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.

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 a
l’Escola:

1. Es portarà a un espai separat d'ús individual.
2. Es  col·locarà  una  mascareta  quirúrgica  (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. L’Escola  contactarà  amb  el  CAP  de  Sant  Joan  les  Fonts  (la  persona  responsable  és  la

infermera Elisabet Alberni, i  el servei territorial d’Educació per informar de la situació.
6. Es demanarà a la família que truqui o acudeixi al CAP i que ens informi de la seva evolució.

6. Pla de ventilació, neteja i desinfecció.

L’Escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció. L’escola  es ventila  com a
mínim abans de l’entrada i  la sortida dels alumnes i  3 vegades més al llarg del dia durant,
almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les aules si és possible, es deixarà la porta de sortida al
pati oberta.  La neteja i  la  posterior desinfecció d’espais  es  realitzarà amb una periodicitat



almenys diària. Es seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals
de concurrència humana.  La desinfecció serà més freqüent d’aquelles superfícies d’ús més
comú com els poms de les portes, etc. Les taules de les aules i del menjador es netejaran i
desinfectaran després de les activitats i dels àpats, respectivament. Sempre que sigui possible,
es mantindran les portes obertes, evitant així més contacte en les manetes de les portes. 

El menjador i zones de manipulació d’aliments es netejaran i desinfectaran abans i després de
ser utilitzats.

Joguines.  A l’Escola hi haurà joguines que es poden rentar i desinfectar amb facilitat. Quan
finalitzi la jornada es procedirà al rentat i desinfecció de tot el material que han utilitzat els
infants.

Higiene de mans. 
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).

El personal que treballa a l’Escola, el rentat de mans es durà 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 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.

Hi ha diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles
de paper d’un sol ús. En punts estratègics (menjador, zona d’aules...) es  col·locarà dispensadors
de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’Escola.

S’utilitzaran els mocadors i tovalloles de paper d'un sol ús  per a l'assecat de mans o per a la
higiene respiratòria i es llençaran en contenidors amb bosses, 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, es llençaran al contenidor de rebuig (contenidor
gris). 

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre,  es tancarà en una
bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i  s’introduirà
aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal
com s’ha indicat al paràgraf anterior.

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf


Xumets  i  biberons.  El  xumet  i  el  biberó  es  guarda  dins  d’un  estoig  o   bosseta  de  plàstic
individual. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la
seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús.

Bolquers. 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.

 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
desinfectant.

 Pas 8: Renteu-vos les mans.



Roba i calçat. S’utilitzaran els tovallons i tovalloles de paper. En el cas dels pitets de roba, seran
d’ús diari i caldrà guardar-los en bosses de plàstic individuals i tancades. Els llençols, tovalloles i
pitets es rentaran a >60ºC. Els llençols es canviaran setmanalment.

Respecte al calçat, a l’arribada a l’Escola es  canviaran  les  sabates  que  els  infants  porten
posades de casa, per unes altres d’ús exclusiu per a l’aula que ja es tenen guardades al centre.
Els infants que es treguin i posin les sabates de forma autònoma, es rentaran les mans després
de fer-ho. Els infants sortiran el pati amb les sabates i es repetirà el procediment.

En relació amb el personal docent i no docent  disposà de roba i calçat d’ús exclusiu per al
centre. La roba es renta a una temperatura >60ºC, com a mínim 2 vegades per setmana.

Mascaretes. Els infants, no són adequades per sota dels 3 anys. Les mascaretes només són 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. 

Cotxets. L’escola disposa d’un espai per a deixar els cotxets,  serà una persona de l’Escola que
l’ubiqui en el lloc adequat, tenint en compte que s’haurà de rentar les mans després de cada
manipulació. 

Alletament matern. Tenim un espai habilitat dins el centre per tal que les mares puguin alletar
evitant  el  contacte  amb la  resta  d’infants.  La  mare  ha  d’accedir  al  recinte  escolar  amb la
mascareta col·locada i rentar-se les mans a l’arribada i el calçat.

7. Adaptació. Durant aquest període les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula.
Espai:

 Aire lliure:  és recomanable que el període d’acollida es realitzi,  encara que sigui de
manera parcial, en un espai exterior del centre educatiu (pati).

 Ventilació:  a les  aules,  caldrà  ventilar  adequadament,  almenys durant  10 minuts  3
vegades al dia i quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior.

 Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada  persona disposi
d’un espai de 2,5 m² a l’interior  de  l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i
persones educadores.

 Neteja i  desinfecció:  caldrà netejar i  desinfectar els espais  segons el pla de neteja i
desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula.

Persona acompanyant:  la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si
presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies.
Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19
confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.



 Persones de risc:  aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc
davant  de  la  COVID-19  (diabetis,  malaltia  cardiovascular  -inclosa  la  hipertensió-,
malaltia  hepàtica  crònica,  malaltia  pulmonar  crònica,  malaltia  renal  crònica,
immunodeficiència,  càncer  en  fase  activa,  obesitat  mòrbida)  així  com  dones
embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida
amb el seu equip mèdic de referència.

 Nombre  d’acompanyants:  cada  infant  només  podrà  ser  acompanyat  per  una  sola
persona (que pot canviar durant el període d’adaptació).  Els germans que es trobin
simultàniament  en  el  període  d’acollida  podran  ser  acompanyats  per  una  o  dues
persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la
unitat familiar.

 Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu
infant  i  haurà  de  mantenir  la  distància  de  seguretat  (1,5  metres)  amb la  resta  de
persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).

 Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó
o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula.
També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

 Mascareta:  la  persona  acompanyant  ha  d’accedir  a  l’Escola  amb  una  mascareta
higiènica o quirúrgica correctament posada.

 Calçat:  A l’arribada a l’Escola la persona acompanyant es netejarà la sola del calçat
amb el bactericida-fungicida hidroalcohòlic que trobarà a l’entrada.
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