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

 

L’organització pedagògica es porta a terme tenint en compte els materials que es donaran  a 

l’infant, els espais que es faran ús i el personal del centre. 

 

Es farà una programació de centre adaptada als diferents punts d’interès de l’infant de manera 

habitual (la tardor, castanyada, música, etc....) però s’adaptaran aquestes activitats seguint els 

següents criteris: 

 

 Els materials seran seleccionats tant per l’interès de l’infant com per la seguretat en la 
neteja d’aquests. 

 Es triaran els materials segons el nombre d’infants per aula, afavorint diferents racons de 
joc per a que no s’aglomerin tots a l’hora. 

 Els canvis de bolquers i hàbits es faran en grups reduïts d’1/2 infants al canviador per 
afavorir el flux, neteja de lavabos i també l’atenció més individualitzada.  

 Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure (pati i espai d’experimentació) a gran escala i 
s’eliminaran les activitats d’experimentació conjunta amb aliments. 

 Es reforça l’atenció als infants amb dues educadores per aula, afavorint això una major 
atenció a les necessitats dels infants. 

 Es divideix el pati en diferents espais per cada grup: espai experimentació/jardí; espai 
cuineta; espai hort.  Aquests espais aniran canviant per a que tots els infants puguin gaudir 
de tots. 

 
 Actuacions En Cas De Confinament Parcial O Tancament Del Centre: 

En cas d’un confinament parcial o total del centre, es donarà prioritat a seguir mantenint la 

comunicació amb la família i aportar petites idees, indicacions i activitats com acompanyament.  

 

NIVELL 
EDUCATIU 

MÈTODE I RECURSOS  CONTACTE AMB EL 
GRUP 

CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 
L’INFANT 

CONTACTE AMB LA 
FAMÍLIA 

P1 
peixets 

Des de la llar es 
confeccionaran 
activitats molt 
visuals per l’infant 
com són vídeos 
explicant contes, 
cançons, etc... 

El contacte amb tot 
el grup durant el 
tancament no serà 
possible.  

A tavés de vídeos, 
fotografies. 

A través de correus 
electrònics, vídeos, 
fotografies, ús del bloc i 
trucades telefòniques.  
 
Es donaran pautes a les 
famílies per seguir les 
rutines i hàbits a casa i 
propostes de petites 
activitats. 

P2 
Crancs i dofins 

Des de la llar es 
confeccionaran 
activitats molt 
visuals per l’infant 
com són vídeos 
explicant contes, 

El contacte amb tot 
el grup durant el 
tancament no serà 
possible 

A tavés de vídeos, 
fotografies i 
videotrucades 

A través de correus 
electrònics, vídeos, 
fotografies, ús del bloc i 
trucades telefòniques. 
 
Es donaran pautes a les 
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cançons, etc... famílies per seguir les 
rutines i hàbits a casa i 
propostes de petites 
activitats. 

A tots els 
nivells 

Es proporcionaran 
indicacions de 
materials i propostes 
de joc per fer a casa. 
Qui no pugui, la llar li 
proporcionarà: 
llaunes, cigrons, 
colors, etc...  

  Es farà un seguiment 
per correu o telefònic, 
conjuntament amb 
IMSS per aquelles 
famílies més 
vulnerables que 
necessitin un 
acompanyament. 

 
 

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

Infants matriculats: 
 

NOMBRE TOTAL 
INFANTS 

INFANTS 
 P1 

INFANTS  
P2 

53 13 40 
 

Dades aproximades d’ús del serveis i assistència a la llar: 
 
 

SERVEIS INFANTS 
 P1 

INFANTS 
 P2 

MENJADOR 8 21 

ACOLLIDA 3 4 

NOMÉS MATÍ 2 11 
 
DISTRIBUCIÓ DE GRUPS I EDUCADORES 
 

ESPAI1 
.UBICACIÓ:  

M2(aprox) NOM I COGNOMS 
EDUCADORES 

INFANTS 

PEIXETS 40,85m2 Rosa Maria  
Irina 
 

13 infants 1-2 anys 
 

 
 

ESPAI2.UBICACIÓ:  M2(aprox) NOM I 
COGNOMS 
EDUCADORES 

INFANTS 

CRANCS 41,42m2 Esther  
Eva  

20 infants 2-3 
anys 

 

ESPAI3 .UBICACIÓ:  M2(aprox) NOM I COGNOMS INFANTS 
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EDUCADORES 

DOFINS 41,42m2 Agueda  
Laura  

20 infants 2-3 
anys  

 
 
*S’estableixen dues educadores fixes per aula les quals compartiran l’espai i formaran part del grup 
de manera estable.  
 

ACOLLIDA I MENJADOR 
 
 

 

ACOLLIDA 
ESPAI2.UBICACIÓ:  M2(aprox) NOM I COGNOMS 

EDUCADORES 
INFANTS COM HO FEM 

CRANCS 41,42m2 Esther  
Rosa Maria  

7 EN TOTAL: 
4 de P2  
3 de P1 

Es dividirà l’aula en 
dos espais 
diferenciats amb les 
taules i la valla per 
fer la partició dels 
grups.  

 
 

MENJADOR 
UBICACIÓ:  M2(aprox) NOM I COGNOMS 

EDUCADORES 
INFANTS COM HO FEM 

ESPAI 1: 
PEIXETS 

40,85m2 Rosa Maria  
Nathalie  
 

8 APROX. Una educadora farà 
sortides dels infants que 
marxen. 
 
L’altra prepararà als infants 
de menjador i seuran a la 
taula. 
 
Tindran el carro preparat 
individual de l’aula amb tot 
el necessari per servir als 
infants. 

ESPAI 2: 
CRANCS 

41,42m2 Esther  
Eva  

11 APROX. 

ESPAI 3: 
DOFINS 

41,42m2 Agueda  
Laura  
 

10 APROX. 

 

DORMITORI 
UBICACIÓ:  M2(aprox) NOM I COGNOMS 

EDUCADORES 
INFANTS COM HO FEM 

ESPAI 1: 
PEIXETS 

40,85m2 *veure graella 
 

8 APROX. Els infants faran els hàbits 
corresponents a la seva 
aula desprès de dinar i 
aniran cap al dormitori. 
 
Es respectarà el metre de 
distància entre els 
diferents grups. 

ESPAI 4: 
Antic  
menjador 

41,42m2 *veure graella 21 aprox.. 

ESPAI 3: 
DOFINS 

41,42m2 Agueda 
Laura  

10 APROX. 
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Organització educadores dormitori: 
 
 
 
 
 

 
 
 

  13h a 
13.30h 

13.30h a 
14h 

14h a 
14.30h 

14.30h 
a 15h 

 

Dormitori P1 

IRINA       

ROSA MARIA     

*MONICA     

 

 

Dormitori P2 

*LAURA     

EVA 
 
DV. 
13.15h     

AGUEDA      
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GRUPS / EDUCADORES 

PEIXETS Rosa Maria i Irina 

CRANCS Esther i Eva 

DOFINS Ague i Laura 

SUPORT TARDA 

Mònica Peixets i crancs 

Sandra Dofins i crancs 

DORMITORIS EDUCADORES 

P2 (menjador) Ague, Laura, Eva, Sandra 

Peixets P1 Carla, Rosa Maria, Irina, Mònica 
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3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides. 
 
Les entrades i sortides a la llar ja tenen un període de 30 minuts i per tant, demanarem a les famílies 
que entrin de manera esglaonada, amb ordre i respectant la distància de seguretat amb els altres.  
 
Hi haurà una educadora sobretot els primers dies a la porta per tal de controlar que aquestes 
entrades es facin amb harmonia i sense aglomeracions segons les famílies que vagin arribant per tal 
de que no coincideixin amb altres grups d’aula.  
 
 
Els pares/mares hauran de seguir les indicacions de circulació marcades (fletxes) i hauran d’entrar 
per la porta que dona accés al jardí i sortir per la porta d’emergència externa. 

 

ENTRADA SORTIDA INDICACIONS SEGURETAT 

PORTA JARDÍ PORTA 

EMERGÈNCIA PATI 

FLETXES 

VERMELLES 

o Adult amb mascareta 

o Rentat de mans a 

l’entrar i sortit 

o Netejar de peus a 

l’estora desinfectant a 

l’entrada i la sortida 

de la llar. 

 

UN adult haurà d’acompanyar a l’infant a l’aula amb mascareta i seguint les indicacions de seguretat i 
neteja indicades pel centre. 
 
No es podran deixar els cotxets al centre ja que aquesta serà zona de pas d’entrada al centre.  
 
  
DIES DE PLUJA 
Els dies de pluja les entrades i sortides es faran per dins del centre.  
 
Si és possible, passat el període d’adaptació serà una de les educadores les que aniran a buscar a la 
porta als infants del seu grup i els portaran a l’aula. 
En cas de que coincideixi en adaptació o que l’infant es mostri nerviós o qualsevol altre aspecte 
rellevant, serà la família la que entri amb l’infant fins a l’aula i torni a sortir pel vestíbul. 
 
 
En l’entrada i sortida, cal respectar: 
Distància de seguretat amb altres infants i adults especialment d’altres aules. 
Portar posada la mascareta i rentar-se les mans al tocar qualsevol cosa, a l’entrar i al sortir del 
centre. 
Les entrades i sortides han de ser tranquil·les però àgils, no estan més estona de la necessària ni 
quedant-se als espais comuns (pati-passadís) conversant o realitzant qualsevol altra activitat que no 
sigui imprescindible.  
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3.1. Pla acolliment inicial 
 

En un inici vam porganitzar les reunions grupals per aules en els següents horaris: 
 

Reunió pares grupal 
 

 

Dimecres dia 2 de setembre 

8.30h DOFINS 

9.30h CRANCS 

10.30h PEIXETS 

 
Però vers les últimeS sindicacions rebudes el dia 1 de juliol vers la prohibició de fer reunions de 
màxim deu persones (incloent les educadores) es suspèn aquesta reunió.  
Les educadores, el dia 2 de setembre truquen família per família per agafar cita per la reunió 
individual.  
A les famílies se’ls fa arribar amb un power point clar i resumit toa la informació necessària referent 
a:  
Quotes, calendari, normativa  
Seguretat i neteja  
Salut (febre, deposicions...)  
Adaptació: día d’inici i indicacions a seguir.  
Dies d’entrevista individual  
Llistat material (cal revisar amb l’equip)  
Demanarem a les famílies que portin el dia de la reunió fotografies de carnet.  

 

Reunió pares individual 

 

Del dijous 03 al dimarts 08 de setembre 
 

 El dia de la reunió grupal, les educadores donaran l’opció a les famílies a apuntar-se on els 
vaig millor. 

 Si és possible, l’entrevista amb cada infant la faran les dues educadores per tal de poder 
també revisar el material i fer un acompanyament a l’infant a l’aula. 

 Es demanarà que vingui només UN adult acompanyat amb l’infant. 

 Farem la reunió a l’exterior i deixarem que el nen o la nena entri i surti de l’aula, l’adult NO 
podrà entrar en cap moment. 

 
 

Com farem el període d’acolliment inicial? 
 

Període d’acolliment inicial dies 
 
Seguirem el mateix pla d’acolliment d’altres anys on no tots els infants comencen el primer dia sinó 
que es van incorporant poc a poc. 
 
El primer dia (a partir del 14 de setembre) de cada infant haurà d’estar un període de 2 hores sol. 

 
 

 



 

 
10 

PLA D’ACOLLIMENT INICIAL  

INFANTS 1-2 ANYS (NASCUTS 2019) 

CURS 2020-2021  
 

Durant els primers dies del curs, els infants s’aniran incorporant a la Llar d’infants de 

manera progressiva. 

 

Dilluns  14 de setembre   

 

Incorporació 

progressiva de nous 

alumnes 

* Comencen a la Llar 5 nous alumnes. 

*Infants sense acompanyament de l’adult. 

* Horari de matí aproximadament 2 hores  (a concretar amb la tutora). 

 

Dimecres 16 de setembre  

 

Incorporació 

progressiva de nous 

alumnes 

*S’incorporen a la Llar 4 nous alumnes. 

*Horari de matí aproximadament 2 hores  (a concretar amb la tutora). 

*Infants sense acompanyament de l’adult.  

 

Divendres 18 de setembre 

 

Incorporació 

progressiva de nous 

alumnes 

 *S’incorporen a la Llar 4 nous alumnes. 

*Horari de matí aproximadament 2 hores (a concretar amb la tutora). 

*Infants sense acompanyament de l’adult. 

 

*Durant la primera setmana els nens i nenes es van incorporant a l’horari complert progressivament i 

seguint les recomanacions de les educadores. El servei d’acollida i menjador s’incorporarà a finals de la 

setmana. 

 

*L’adaptació serà d’una setmana obligatòria contant des del primer dia assignat d’inici del vostre fill/a. 

Se us informarà via correu electrònic.  
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PLA D’ACOLLIMENT INICIAL  

INFANTS 2-3 ANYS (NASCUTS 2018) 

CURS 2020-2021  
 

Durant els primers dies del curs, els infants s’aniran incorporant a la Llar d’infants de 

manera progressiva. 

Dilluns  14 de setembre   

 

Infants que vénen 

del curs passat  

*Inici curs. 

*Tenint en compte que hi ha infants que no han vingut des del març, es 

recomana l’adaptació gradual d’horari i menjador.  

*No hi ha servei d’acollida. 

 

Dimecres 16 de setembre  

 

Incorporació 

progressiva de nous 

alumnes 

*S’incorporen a la Llar 7 nous alumnes. 

*Horari de matí aproximadament 2 hores  (a concretar amb la tutora). 

*Infants sense acompanyament de l’adult.  

 

Divendres 18 de setembre 

 

Incorporació 

progressiva de nous 

alumnes 

 *S’incorporen a la Llar 7 nous alumnes. 

*Horari de matí aproximadament 2 hores (a concretar amb la tutora). 

*Infants sense acompanyament de l’adult. 

 

*Durant la primera setmana els nens i nenes es van incorporant a l’horari complert progressivament i 

seguint les recomanacions de les educadores.  

*L’adaptació serà d’una setmana obligatòria contant des del primer dia assignat d’inici del vostre fill/a. 

Se us informarà via correu electrònic.  
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Durant el període d’adaptació l’entrada a la llar serà per la porta del jardí i la sortida es farà per la 
porta principal de la llar.  
 
Durant aquest període més sensible pels infants, es prioritzarà que els nens i nenes puguin triar i 
estar lliurement dins i fora de l’aula. Per tal de que la sortida amb les famílies no es vegin afectades ja 
que són esglaonades (coincideixen les famílies que fan dues hores amb les que en fan tres o es 
queden a dinar) i això no interrumpeixi ni neguitegi més del compte als infants, es fan marges de 
sortida:  

 10.45h peixets  

 10.55h crancs  

 11. 05h dofins  
 
Les famílies d’aquell grup esperaran fora i serà una de les educadores les que portarà a l’infant a la 
porta. 

 

4. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19. 
 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o directora.  

 

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.  

 

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. Per tant, cada 

centre escolar tindrà un protocol molt clar d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que ha 

d’incloure la ràpida coordinació entre els serveis territorials d’Educació i de salut pública.  

 

En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu:  

 

1. Se l’ha deportar a un espai separat d'ús individual. 

2. S’ha decol·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la 

persona que quedi al seu càrrec). 

3. S’ha decontactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

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

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

través d’ells amb el servei de salut pública. 

 

 

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.  
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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 de 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. 
 

  Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència 
diferentsd’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un edifici...) tot el grup de 
convivència establepottenirconsideració de contacte estret, per tant, i depenent de la 
valoració de vigilància epidemiològica, es podriaplantejar laquarantena dels grups de 
convivència d’aquell espai, 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 en 
l’espai afectat, també durant 14 dies. 
 

 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivènciaen 
diferents espais tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per 
tant s’hauria de plantejar laquarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies 
després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és 
podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 
dies. 
 

Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels 
equips directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els 
equips d’atenció primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, 
responsables d’aquesta interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser 
les infermeres del Programa salut i escola. En el cas que el centre no en tingui, ho serà la direcció. 

 

 

 

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 
 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais interiors. És 
necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes 
i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. 
 
Les estances seran obertes i ventilades en els següents moments del dia en una durada mínima de 10 
minuts: 
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 Entrades de les 8h i les 9h. 

 A la sortida i entrada del pati. 

 Durant l’estona de dinar (porta i finestra) 

 Durant l’estona de dormitori aquells espais que no estan en ús (crancs i dofins). 

 Al aixecar-se de dormir (peixets i antic menjador). 

 Durant el moment del berenar. 

 A la sortida de la tarda.  
 
 
*En tot moment si és possible, tenint en compte la temperatura de l’aula, es deixaran les finestres 
obertes. 
 
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 
 
Les zones del pati es delimitaran per grups d’infants. En un canvi de grup estable per torns en el 
mateix espai, es farà prèviament la desinfecció dels materials: tobogan, caseta, etc. i es canviarà el 
material que s’hagi utilitzat.  
 
 
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). 
 
A totes les aules hi ha contenidor amb pedal per llençar mocadors i/o bolquers.  
 
El contenidor gris amb tapa gran es col·locarà fora al pati. 
 
Abans de l’àpat i desprès dels canvis de bolquers del matí, retirarem la brossa de cada aula i la 
llençarem al contenidor gris.  


