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• INTRODUCCIÓ PLA D’ORGANITZACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS 

BONAVISTA 

Aquest document està elaborat seguint les mesures proposades al Pla d’actuació 

per al curs 2021-22, per als centres educatius en el marc de la pandèmia per 

COVID-19. Cal tenir present que aquest document és susceptible de ser modificat en 

funció de l’evolució de la pandèmia. 

Aquest Pla d’Organització de centre ha de ser aprovat pel Consell Escolar de Centre 

i serà un element clau de la programació general anual. El document es posarà a 

disposició de l’IMET i de la Inspecció d’Educació, a més de ser publicat al bloc de la Llar. 

Si al llarg del curs es veu modificat, cal que torni a ser aprovat per Consell Escolar. 

 

• ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM 

L’ACTUAL I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

Podem dividir aquesta organització pedagògica en tres parts: 

1. Organització pedagògica presencial 

 La nostra identitat com a centre estava marcada per treballar amb els espais oberts: 

barreja de grups i barreja d'edats. És per això que ens hem de reinventar, ja que aquest 

curs només podran gaudir d’aquesta manera de fer el grup bombolla que avarca dos 

grups (circ romà i amfiteatre). Els grups han de ser estables, el que es diu, grups de 

convivència.  

 Entenem com a grups estables el següent: 

- Fòrum: nadons: estança 

- Aqüeducte: tenen la part del jardí del davant per a elles i ells més la seva estança 

- Amfiteatre i Circ romà: es converteixen en un grup bombolla únic ja que ells 

comparteixen el dormitori i també el jardí més gran. Així, més endavant, podran 

fer espais oberts. 

2. Organització pedagògica en cas de confinament parcial 

 Entenc com a confinament parcial el tancament d'una o més estances, amb els 

respectius infants i educadores de referència o que han mantingut contacte amb 
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aquests infants. Llavors a partir d'aquí, dependrà molt del personal que disposem, 

dels infants,... Si podem seguir fent el que he explicat en l'apartat anterior doncs ho 

tiraríem endavant però, si no es pot fer per algun motiu doncs simplement cada grup 

estaria a la seva estança o/i sortiria a la part del jardí que li toqués. 

3. Organització pedagògica en cas de tancament. 

 En cas de tancament total de la llar d'infants faríem el que ja vam fer el passat 

confinament. Mantindríem una relació constant amb les famílies i, de retruc, amb els 

infants. Amb trucades, vídeos de contes, activitats (voluntàries), comunicació via bloc 

i correu electrònic,.... 

 Si parlem de l'equip educatiu, hauríem de fer teletreball: documents, formacions 

online, reflexions, llegir articles i llibres, confecció de material pedagògic,.... 

 

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

 Ara mateix, per aquest curs, hi ha matriculats 54 infants. S'obriran quatre estances 

de les cinc que hi ha.  

 L'equip educatiu està format per 6 educadores, una mestra i la directora. 

Vist l’èxit d’aquest anterior any, farem molta vida a la part exterior, traient així, la llar al 

jardí. 

 Compartiran el dormitori i el jardí l’estança del circ romà i de l’amfiteatre. Les altres 

dos estances tindran dormitori propi i jardí propi.  

 També queda lliure la sala polivalent o de psicomotricitat. 

 Estaran organitzats de la següent manera: 

- Estança del Circ Romà: estança dels grans (grup bombolla amb amfiteatre) 

→ Hi ha 20 infants.  

→ L'educadora tutora es diu Loly Cruz. La persona de suport és la Núria de Aizpuru.  

 

- Estança de l'Amfiteatre: mixta amb infants d’1 a 2 i de 2 a 3 anys  (grup bombolla 

amb circ romà) 

→ Hi ha 15 infants. Queda 1 plaça vacant. 

→ L'educadora tutora es diu Glòria Sintes 

→ L'educadora de suport es diu Nathalie Ros.  
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- Estança de l'Aqüeducte: infants d'1 a 2 anys 

→ Hi ha 13 infants.  

→ L'educadora tutora es diu Ester Llauradó.  

→ L'educadora de suport es diu Cristina Lluna.  

 

- Estança del Fòrum: nadons i algun infant d'1 a 2 anys 

→ Hi ha 6 infants. Queden lliures dos places.  

→ L'educadora tutora es diu Isabel Mellado.  

→ L'educadora de suport es diu Cristina Lluna.  

 

 La directora, la Mireia Ferrando, fa una jornada de 39 hores.  

 

- Menjador 

 En un principi, la idea és que cada grup de convivència mengi a la seva estança. Així 

poden utilitzar el seu lavabo tant per netejar les mans després de dinar com per fer 

pipi/caca o canviar el bolquer.  

 Aquest curs, creiem que hi haurà bastants infants utilitzant aquest servei ja que des 

de l’ajuntament, des del primer moment, alguns disposaran de la beca menjador. 

 

- Períodes d'acolliment inicial 

 Es farà al jardí, sempre que el temps ho permeti. Així un adult podrà acompanyar a 

l'infant. Sempre mantenint la distància amb els altres infants i els altres adults 

acompanyants. 

 El jardí principal estarà dividit de la següent manera: 

→ La part del jardí principal que toca més al bosquet hi haurà l'estança de l'amfiteatre. 

Faran tot el tomb per darrera de la llar, passant pel bosquet, fins arribar a la zona del 

pati principal que hi ha habilitat per a ells/es. 

→ La part del jardí principal que toca més a l'entrada mateix hi haurà l'estança del circ 

romà. Entraran per la porteta petita. 

 Les famílies de l’estança del fórum faran l’acolliment inicial a l’estança . 

 A banda, els infants i les famílies de l'estança de l'aqüeducte estaran a la zona 

exterior just davant de la llar d'infants. Es farà un tancat perquè els infants i les famílies 

de l'estança de l'amfiteatre que hagin de passar per allí per anar per darrera de la llar i 

finalment arribar a la seva zona habilitada de jardí principal, no s'ajuntin.  
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 Si un infant necessita que se li canvii el bolquer o anar al wàter, l'acompanyarà l'adult 

i una educadora a l'estança corresponent. L'adult per entrar a l'interior pot treure's les 

sabates, posar peücs o fer servir l'alfombra desinfectant. Un cop canviat el bolquer, 

l'educadora desinfectarà el canviador o el wàter. 

→ Acolliment inicial: 

1. Aqüeducte:  

➔ dia 13: 9h a 10:30h: 1r torn antics: 4 infants+4 adults 

           10:30h a 12h: 2n torn antics: 4 infants+4 adults (els anteriors han       

marxat) 

➔ dia 14 i 15: 8 antics (es poden quedar tot el dia) + 2 infants nous+ 2 adults 

de 9:30h a 11h 

➔ Dies 16 i 17: 8 antics (es poden quedar tot el dia) + 2 infants (depen de 

com poden allargar, sense acompanyant + 3 infants nous+ 3 adults dels 

infants nous de 9:30h a 11h 

➔ Dia 20 tots els infants sense adults: horari depèn de cada infant. Circ 

romà (9:20h) i amfiteatre (9h) 

2. Amfiteatre: 

➔ dia 13: 9h a 10:30h: 1r torn antics: 4 infants+4 adults 

           10:30h a 12h: 2n torn antics: 4 infants+4 adults (els anteriors han       

marxat) 

➔ dia 14 i 15: 8 antics (es poden quedar tot el dia) + 4 infants nous+ 4 adults 

de 9:30h a 11h 

➔ Dies 16 i 17: 8 antics (es poden quedar tot el dia) + 4 infants (depen de 

com poden allargar, sense acompanyant + 3 infants nous+ 3 adults dels 

infants nous de 9:30h a 11h 

➔ Dia 20 tots els infants sense adults: horari depèn de cada infant. Circ 

romà (9:20h) i amfiteatre (9h) 

3. Fòrum: 

Es pot adaptar completament a les necessitats de l’infant ja que son pocs. 

4. Circ Romà: 

➔ dia 13: 9h a 10:30h: 1r torn antics: 5 infants+5 adults 

           10:30h a 12h: 2n torn antics: 5 infants+5 adults (els anteriors han       

marxat) 

           15h a 16:30h: 3r torn antics: 5 infants+5 adults 
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➔ dia 14 i 15: 15 antics (es poden quedar tot el dia) + 3 infants nous+ 3 

adults de 9:30h a 11h 

➔ Dies 16 i 17: 15 antics (es poden quedar tot el dia) + 3 infants (depèn de 

com poden allargar, sense acompanyant + 2 infants nous+ 2 adults dels 

infants nous de 9:30h a 11h 

➔ Dia 20 tots els infants sense adults: horari depèn de cada infant.  

 

 Un cop haguem superat l’acolliment inicial, l’entrada serà a l’estança per la porta 

exterior de cadascuna. Els adults hauran de treure les sabates als seus fills i filles i 

deixar-les amb una safata que hi haurà amb els seu nom, juntament amb la bosseta. 

 Requisits d’accés: 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. 
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Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta 

higiènica o quirúrgica correctament posada 

 

- 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). Posarem la tovallola de cada infant 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.Traieu-vos els guants 

i llanceu-los. Passeu-vos una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans 

del nen o nena i llanceu-les. 

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. 
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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. 

 

 • ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades i sortides durant el període d’acollida tindran lloc per la porta 

principal: tant entrada com sortida ja que la porta principal és molt gran. La Llar permet 

una franja horària d’entrada i sortida de 15 minuts al matí i 15 minuts a les 15h de la 

tarda, facilitant la rebuda i acomiadament esgraonat dels infants. 

En el moment de les entrades, la directora o l’educadora de reforç oferirà gel 

hidroalcohòlic a tots els infants i vetllarà per evitar les aglomeracions a la porta. Les 

famílies hauran de vetllar per portar les sabates del carrer ben netes. 

Els nens i nenes podran accedir amb un acompanyant, sempre amb mascareta.  

Demanarem dues mudes senceres, que romandran a la Llar i una motxilla per 

posar la roba bruta. També demanarem pitets per dinar i berenar, que hauran de ser 

rentats a casa. Farem ús de l’agenda. 

Evitarem l’ús de cotxets. Tanmateix disposem d’un espai per guardar-los, a 

l’exterior. 

 

HORARIS ENTRADES I SORTIDES D’INFANTS 

ENTRADES SORTIDES 

9h-9,15h 12h-12,30h 

15h-15,15h 16,30h-17h 
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HORARIS ENTRADES I SORTIDES DE LES EDUCADORES 

PERSONAL DE LA LAR ENTRADES SORTIDES 

EDUCADORES EDUCADORES-TUTORES 

 EDUCADORA SUPORT 

9h 17h* 

DIRECTORA 9h 17h 

NO 

EDUCADORES 

1 AJUDANT DE CUINA 11,30h 14,30h 

1 PERSONAL DE NETEJA 11h 18h 

 

*Les educadores  de jornada sencera disposaran d’una hora a migdia per dinar. En relació amb el 

personal docent i no docent cal que disposin de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. 

- Relació amb la comunitat educativa 

# Les reunions del consell escolar seran presencials, a poder ser a l'exterior i 

si no pot ser, mantindrem la distància de seguretat.  

# Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies es 

farà a la trobada que farem els dies 1 i 2 de setembre. Aquest any la fem per 

estances i al jardí. Separarem les cadires perquè hi hagi els dos metres de 

distància per adult. 

# S'utilitzarà el correu electrònic i si no en tenen, la trucada telefònica per comunicar 

qualsevol informació a les famílies. 

# Reunions individuals de seguiment: en funció de la situació de pandèmia el 

seguiment amb les famílies el farem preferentment per telèfon i correu electrònic però 

també es pot fer una trobada presencial mantenint les mesures de seguretat i a 

poder ser a l'exterior. 

 

 • PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la 

directora, Mireia Ferrando Estivill i la Núria de Aizpuru. 

No han d’assistir al centre infants, educadores 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 
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tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-

19.  

En un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de 

casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les 

mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim 

l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. 

Davant d'un infant que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu: 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual. En la nostra Llar, serà l’entrada. 

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a l’infant que ha iniciat símptomes 

com a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. Ho farà la tutora 

o directora de la Llar. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. La LLar ha de contactar amb l’IMET i el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

6. La família 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. 

 

 

• PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ  

Utilitzeu 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 s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les 

etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades. 
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Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats 

successivament com ara: lavabos, espais multi activitats, sales de reunions, zones 

d’elevada freqüència de pas i recepció, etc. La ventilació és tant important com la neteja 

en especial on hi ha presència continuada de persones. 

 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

 ABANS DE 

CADA ÚS 

DESPRÉS 

DE CADA 

ÚS 

DIÀRIAMEN

T 

+1 VEGADA 

AL DIA 

SETMANALME

NT 

COMENTARI

S 

VENTILACIÓ DE 

L’ESPAI 

  X    

MANETES I POMS 

DE PORTES I 

FINESTRES 

   X   

SUPERFÍCIES DE 

TAULES I 

MOSTRADORS 

   X   

CADIRES I BANCS    X   

UTENSILIS 

D’OFICINA 

   X   

AIXETES    X   

ORDINADORS    X   

TELÈFONS I 

COMANDAMENTS 

A DISTÀNCIA 

   X   

INTERRUPTORS    X   

FOTOCOPIADORE

S 

   X 
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ESTANCES 

 ABANS DE 

CADA ÚS 

DESPRÉS 

DE CADA 

ÚS 

DIÀRIAMEN

T 

+1 VEGADA 

AL DIA 

SETMANALME

NT 

COMENTARI

S 

VENTILACIÓ DE 

L’ESPAI 

   X   

TERRA    X   

SUPERFÍCIES DE 

TAULES  

   X   

MATERIALS DE 

JOC 

 X     

JOGUINES DE 

PLÀSTIC 

 X     

JOGUINES O 

PECES DE ROBA 

 X     
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MENJADOR 

 ABANS DE 

CADA ÚS 

DESPRÉS 

DE CADA 

ÚS 

DIÀRIAMEN

T 

+1 VEGADA 

AL DIA 

SETMANALME

NT 

COMENTARI

S 

VENTILACIÓ DE 

L’ESPAI 

   X  LES PORTES 

ESTAN 

SEMPRE 

OBERTES 

PLATS, GOTS, 

COBERTS,… 

 X     

SUPERFÍCIES ON 

ES PREPARA EL 

MENJAR 

X X     

TAULES X X     

ESTOVALLES  X     

 

 

LAVABOS, ZONA DE CANVI 

 ABANS DE 

CADA ÚS 

DESPRÉS 

DE CADA 

ÚS 

DIÀRIAMEN

T 

+1 VEGADA 

AL DIA 

SETMANALME

NT 

COMENTARI

S 

VENTILACIÓ DE 

L’ESPAI 

   X  LES PORTES 

ESTAN 

SEMPRE 

OBERTES 

CANVIADOR  X     

ORINAL  X     

INODOR    X   
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RENTAMANS    X   

TERRA    X   

CUBELLS DE 

BROSSA, 

BOLQUERS 

  X    

 

 

DORMITORI 

 ABANS DE 

CADA ÚS 

DESPRÉS 

DE CADA 

ÚS 

DIÀRIAMEN

T 

+1 VEGADA 

AL DIA 

SETMANALME

NT 

COMENTARI

S 

VENTILACIÓ DE 

L’ESPAI 

   X  LES PORTES 

ESTAN 

SEMPRE 

OBERTES 

BRESSOLS    X    

LLENÇOLS     X Si fos 

necessari 

MANTES     X  

TERRA   X    

XUMETS   X    

 


