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1- INTRODUCCIÓ. 
 
A continuació es descriu el PLA D’ACTUACIÓ de les Llar d’Infants Públiques 

Municipals La Rondalla i la Xerinola on es recull les mesures que s'han de tenir en 

compte per a l'obertura per l’inici de curs al setembre 2020 tenint en compte les 

orientacions sobre l’aplicació de les mesures de seguretat i prevenció en EL PLA 

D'ACTUACIÓ,  amb les noves fórmules organitzatives que garanteixin el màxim de 

presencialitat possible de tot l’alumnat en cada moment del període lectiu,  i concretat 

a la realitat de les llars i els criteris que l’equip educatiu i directiu creiem necessaris per 

a poder complir els requisits que es demanen. Aquest pla d’obertura pel curs 2020-

2021 inclou l’adequació d’espais, les mesures de salut, seguretat, prevenció i higiene i 

la vulnerabilitat d’alumnat i personal. També es reflecteix les mesures a prendre en cas 

d’un hipotètic rebrot de la pandèmia que obligui a algun tancament puntual del centre 

en especial pel que fa a la garantia de la connectivitat de l’alumnat i als seus recursos 

pedagògics en qualsevol format. 

 

2- OBJECTE. 

El pla de contingència de les llars d’infants Xerinola i La Rondalla segons les 

instruccions de la DEL PLA D'ACUTACIÓ, té per objectiu reobrir la llar de forma 

presencial a la comunitat educativa: personal docent, no docent, famílies i infants. Per 

establir els criteris preventius per incorporació d’aquesta i  desenvolupar les funcions 

educatives i d’acompanyament a les famílies sota les mesures preventives de salut, 

seguretat i higiene tenint en compte la normativa vigent i les autoritats sanitàries i 

seguint les instruccions del nou pla d'actuació. 

 

L’inici de curs i retorn dels infants a la llar es farà sota la responsabilitat de les seves 

famílies les quals hauran de signar la «Declaració responsable»  amb la qual es 

comprometen a respectar les normes i demandes que es requereixen en aquesta 

entrada a la llar i mitjançant la qual declaren que el seu fill o filla compleix els requisits 

per assistir-hi. Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles 

prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar a la llar. En el cas que el 

fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, 

no podrà assistir-hi i caldrà que ho comuniqui a la llar per poder prendre les mesures 

pertinents. 
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Les famílies tindran l’obligatorietat d'informar-nos de l'aparició de qualsevol cas de 

COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i estar sempre operatius davant de qualsevol 

incidència que pugui sorgir. 

L’equip directiu del centre planificarà prèviament l’acció educativa per dur a terme el 

PLA D’OBERTURA DE LES LLARS D’INFANTS LA RONDALLA I XERINOLA i un cop 

elaborat, el presentarà a la Secció d’Educació Primera Infància i família i al Consell 

Escolar de Centre, les famílies el podran consultar als blocs de les llars. 

 

3- ORGANITZACIÓ I ASPECTES GENERALS DE L'OBERTURA. 

• S'establiran a les dues llars grups estables en una mateixa estança per facilitar 

les mesures de distanciament físic i la traçabilitat en cas de possible contagi. 

• Una educadora serà la responsable d'aquest grup i una educadora de suport 

pels moments puntuals. 

• L'horari de l 'escola serà : La Rondalla de 8:00 a 17:00h  i a la Xerinola de 8:00 

a 15:00h. Totes les entrades i sortides de les llars es faran de manera 

esglaonada i separats per grups a l'exterior i amb horari d'entrada. 

• Les famílies podran accedir al recintes escolars  fins la porta de l'aula del seu 

fill o filla si ho permet  la situació. 

• En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la 

implementació  d'altres mesures adicionals com la presa de temperatura a 

l'arribada a l'escola .  

• Les educadores portaran mascareta o pantalles de protecció, quan no es pugui 

mantenir la distancia establerta de 2m , excepte la tutora de grup que pot estar 

sense mascara al ser de grup de convivència. 

• El familiar que acompanyi a l'infant també haurà de portar mascareta i 

respectar la distància de seguretat. 

• Abans de començar l'escola acordarem una entrevista amb la família  i 

l'educadora del grup de manera presencial a la llar per poder coneixens i 

traspassar informació de la família a la llar i de la llar cap a la família. 

• És imprescindible  abans de la incorporació a la llar d'infants fer arribar la 

declaració responsable convenientment emplenada i signada.  No s'admetrà 

cap infant sense aquest document. 
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4- PERSONAL EDUCADOR I DE MONITORATGE. 

El personal de les Llars d'Infants La Rondalla Xerinola retornarà a la llar de forma 

presencial seguint el que marca el Pla- Protocol de reincorporació del personal de 

l'Ajuntament de Barberà del Vallès i les normatives vigents. 

Es tindrà en compte la vulnerabilitat i la situació personal de cadascuna de les 

treballadores per evitar els riscos personals i de tercers d'acord amb la legislació 

preventiva. 

El servei sanitari del Servei de Prevenció de Riscos Aliè EGARSAT SP ha d'avaluar la 

presència de personal municipal especialment sensible en relació amb la infecció de 

coronavirus SARS-CoV-2, establir la naturalesa d'especial sensibilitat de la persona 

treballadora i emetre informe sobre les mesures de prevenció, adaptació i protecció. 

Per a això, tindrà en compte l'existència o inexistència d'unes condicions que permetin 

fer el treball sense elevar el risc propi de la condició de salut de la persona 

treballadora. Amb l'evidència científica disponible, el Ministeri de Sanitat ha definit com 

a grups vulnerables per a COVID-19 les persones amb diabetis, malaltia 

cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar 

crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, 

embaràs i majors de 60 anys. Per a qualificar a una persona com especialment 

sensible per a COVID-19, ha d'aplicar-se l'indicat en el paràgraf anterior. A aquests 

efectes l'Ajuntament ha informat els seus treballadors i treballadores que si algun 

d'ells/es està en alguna d'aquestes condicions d'especial sensibilitat, haurà de 

comunicar-ho a Recursos Humans perquè aquest ho posi en coneixement de 

EGARSAT SP a través del seu contacte habitual. Una vegada comunicat, l'àrea 

sanitària de EGARSAT SP avaluarà la presència de personal treballador especialment 

sensible en relació amb la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, establirà la naturalesa 

d'especial sensibilitat de la persona treballadora i emetrà informe sobre les mesures de 

prevenció, adaptació i protecció, proposta d’incapacitat temporal, etc.. 
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* En el cas d'obrir dos aules mes farà falta dues educadores més per garantir el servei. 
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MONITORATGE 

 

SERVEI DE 

NETEJA 
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1 

 

5- ORGANITZACIÓ DELS GRUPS I ESPAIS INTERIORS I 

EXTERIORS. 

 

El grups seran estables ( sense intercanvi de grups que hi hagi a l'escola, durant tota 

la jornada inclòs el servei interlectiu) i contarà amb una educadora fixa i l'ajut d'una 

altra educadora suport en els moment que sigui necessaris. 

Els grups d'infants  segons les ràtios establertes pel Departament d'Educació, seran 

els habituals de cada curs. 

LLAR D'INFANTS XERINOLA ESPAIS 

Pla d'actuació  

AULA  METRES INFANTS 

RATIO 

EDAT EDUCADORA 
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El tabalet 37'31m 13 1-2 1 

El ratolí.. 43'20m 20 2-3 1 

El taller 30'23m 13 1-2 1 

Espai Fam. 37'31m 20 2-3 1 

 

 

 

LLAR D'INFANTS LA RONDALLA ESPAIS 

Pla d'actuació  

AULA  METRES INFANTS 

RATIO 

EDAT EDUCADORA 

ESPIGOL 25'88m 8 1-2 1 

EUCALIPTUS 27'33m 12 2-3 1 

EL PI 29'21m 16 2-3 1 

 

A les llars d'infants aprofitarem el  màxim els espais exteriors de les escoles doncs hi 

ha un menor risc de contagi en ser un espai obert sense coincidir entre els diferents 

grups. Cada grup tindrà el seu espai que serà fix i estable. 

Organitzarem un horari de sortida per no coincidir en aquest moment tots els grups i 

facilitar els fluixos de circulació. 

 

Sala Polivalent 

La sala polivalent de La Rondalla  serà un espai de trobada per infants , l'utilitzarà un 

sol grup de la llar al dia per fer una activitat especifica . No podrà entrar cap altre grup 

fins que aquesta no hagi estat netejada i desinfectada segons les mesures de neteja 

del pla.  

La sala polivalent de Xerinola  serà un espai de trobada per infants, l'utilitzarà un sol 

grup de la llars al dia per fer una activitat especifica . No podrà entrar cap altre grup 

fins que aquesta no hagi estat netejada i desinfectada segons les mesures de neteja 

del pla. 

Menjador 

Cada grup dinarà i dormirà a la seva aula i amb la seva educadora , per evitar els 

fluixos de circulació. Cal  preveure el número d'infants que podem tenir a dinar, segons 

els metres d´aula que disposem. El personal de monitoratge haurà d'adaptar part de 

les seves tasques i horaris a la nova situació i vetllar per complir les mesures de 

seguretat.  
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* L'organització del menjador està desenvolupat en el punt de la vida a l'escola. 

 

 

 

 

6- ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES FLUIXOS DE 

CIRCULACIÓ. 

En totes les fases del pla,  l'entrada i la sortida ha de ser esglaonada,  poden entrar a  

la Llar d'infants La Rondalla  a partir de les 8:00 ( servei acollida) fins les 17:00 i en el 

cas de la Llar d'infants Xerinola de les 8:00 (servei acollida) fins a les 15:00h, separats 

per grups a l'exterior i amb horari d'entrada. El mateix procediment per fer les sortides  

En el nou PLA D'ACUTACIÓ , les famílies podran accedir al passadís de l'escola fins 

la porta de l'aula on va el seu fill o filla.  Per entrar les famílies hauran de netejar les 

sabates en una catifa per desinfectar-les. Els infants únicament podran entrar 

acompanyats a la llar per un familiar i serà obligatori l’ús de mascareta de tota persona 

adulta que accedeixi a la llar o major de sis anys.  

 

L’accés al centre, per part de les famílies, es farà per la porta d’entrada principal on hi 

haurà una persona de l’equip facilitant-los la rentada de mans amb l’hidrogel  i 

garantint que no hi hagi acumulació de famílies i es mantinguin les distàncies de 

seguretat, vetllant en tot moment que es compleixin els protocols de seguretat 

establerts. Les famílies podran accedir al passadís de l’edifici i deixaran als infants a 

l'entrada del seu grup aula. 

 

La sortida de l’edifici la farà tothom pel mateix passadís d’entrada i sortida per la porta 

principal de la llar (hi ha una única direcció de sortida i entrada a La Rondalla,  eb en el 

cas de Xerinola la sortida es farà per la porta de la sala polivalent). A l'hora de recollir 

els infants només podrà accedir a la llar una persona al recinte. 
L´equip docent farem l'entrada i sortida a la llar de manera esglaonada, a fi que 

garanteixi la distància de seguretat tant al matí com la tarda.  

 

7- ORGANITZACIÓ DEL MATERIAL. 

A les llars d'infants vetllarem perquè el material de les diferents estances i altres espais 

de les llars estaran revisats  i organitzats de manera que faciliti l'acompliment de les 

mesures de seguretat reclamades en EL PLA D'ACTUCACIÓ . 
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Es redueix el nombre de joguines per seguretat i  tindrem previst diferents materials 

rotatius pels infants i a mida que retirin unes joguines per netejar i desinfectar, caldrà 

tenir preparades altres propostes. 

L’educadora pot proposar el material en diferents racons separats de l’aula i animar als 

infants a que ocupin espais diferents. Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al 

rentaplats de manera diària, les joguines de roba poden rentar-se a la  rentadora a 60º, 

en el cas de les joguines de fusta s'hauran de desinfectar  amb un drap humitejat amb 

una solució a base d'alcohol propílic de 70º. Tots els materials usats s’han de netejar i 

desinfectar seguint les consignes del Departament d’Ensenyament i el de Sanitat com 

a mínim un cop al dia. 

 

8- VIDA A L'ESCOLA. 

Com a professionals de l’educació  procurarem  en tot moment conciliar les mesures 

de seguretat amb l'acompanyament de l'infant  procurant pel seu benestar a l'escola.  

Acompanyarem als infants en el joc, que se sentin recolzats , compresos  i segurs a 

nivell emocional, ajudar-los en el seu creixement i desenvolupament personal. 

A les llars Xerinola i La Rondalla, tenim molt present a la família i es part 

imprescindible per acompanyar als infants , però aquesta situació malauradament farà 

que les famílies només podreu accedir fins al passadís a la porta de l'aula del vostre 

fill-filla.  

El protocol d'entrades i sortides no permetrà  l'intercanvi extens entre la família i 

l'educadora, però cal que existeixi el diàleg, per a fer un seguiment entre tots de 

l'infant. Tot i així vetllarem perquè el contacte sigui fluid entre família i escola. 

 

A l'arribada a la llar: Els infants únicament podran ser acompanyats a la llar per un 

familiar i serà obligatori l’ús de mascareta de tota persona adulta que accedeixi al 

recinte educatiu. L’accés al centre, per part de les famílies, es farà per la porta 

d’entrada principal  on hi haurà una persona d’equip directiu o una educadora de 

suport facilitant-los la rentada de mans amb l’hidrogel i garantint que no hi hagi 

acumulació de famílies i es mantinguin les distàncies de seguretat. Les famílies podran 

accedir al passadís de l’edifici i deixaran als infants a l'entrada del seu grup aula. 

S’habilitarà al passadís un espai on puguin seure per a que el familiar pugui treure 

les sabates de l'infant i entrar seguidament a l'aula on l'acollirà i li posarà les sabates 

de llar.  

L'entrada a les aules: L'educadora rebrà l'infant amb mascareta, doncs no pot 

mantenir la distància de seguretat de 2 metres amb l’infant i la família, demana a l’ 
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infant que s’acomiadi de la seva família i acompanya a aquest  a rentar-se les mans 

amb aigua i sabó. ( vegis el punt 9 apartat a ). Al matí i tarda, mirarem de fer el màxim 

de activitats a l'aire lliure si el temps ho permet . A mig matí farem l'esmorzar, les 

educadores rentaran les mans dels infants abans i després de menjar ( vegis el punt 9  

apartat  a). Els infants seuran a taula i l’educadora repartirà la fruita tallada en un bol 

per cada infant.   

 

Al jardí sortirem de manera esglaonada per grups, cada un tindrà el seu espai i les 

seves joguines , seguint la mateixa línia de l'aula. Un cop entrem del jardí , ho farem 

de manera  esglaonada per grups. Es realitzaran els hàbits d'higiene; rentar mans , 

canvi bolquer ( vegis el punt 9 apartat a- f). i ens preparem per la sortida dels infants 

que van a casa i el servei interlectiu del migdia. 

 

El servei interlectiu del migdia:  Cada educadora acompanyara als infants durant els 

àpats garantin  la distància  suficient per tal que uns amb els altres no es toquin el 

menjar. En el moment de portar a dormir als infants i per realitzar els hàbits d'higiene, 

rentar mans i canvi bolquers seguirem el protocol que realitzem a l'aula. A l’hora del 

descans deixarem un espai de seguretat entre les hamaques. 

Per als infants que venen en la franja de les 15h de la tarda o marxen a les 17h , es 

seguiran els mateixos protocols del matí dins de d'aula, berenar, activitats de joc. 

 

Adaptació curs 2020/2021  

Aquests és un moment del que tenim molta cura, per això recomanem als infants del 

curs passat fer una setmana d'adaptació amb horari progressiu . Els infants nous com 

es habitual faran dues setmanes d'adaptació , on una persona adulta en ambdós 

casos pot acompanyar a l'infant .. L'adaptació es farà al jardí de la llar per garantir les 

mesures de seguretat. En cas de mal temps farem grups reduïts dins de l'aula si es 

possible.  

La persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de 

mantenir la distància de seguretat (2m) amb la resta de persones de l'aula ( inclosos 

infants, persones acompanyants i persones educadores). 

La persona acompanyant haurà de dur mascareta higiènica correctament posada i 

s'haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic abans d'accedir al centre educatiu i 

abans d'entrar a l'aula.   
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9- MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ PER TAL D'EVITAR 

EL RISC DE CONTAGI. 

a- Rentat de mans dels infants. 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com 

del personal docent i no docent.  

En infants, es requerirà rentat de 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).  

• Després de tossir, mocar-se o esternudar. 

• Com una vegada cada dues hores 

b- Rentat de mans dels de  les educadores  
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 . 

c- Distanciament físic  

A les llars organitzarem grups estables d'alumnes amb la seva educadora i un espai 

referent, poden formar part d'aquest les educadores de suport i equip directiu.  

En les entrades i sortides  s'estableix un protocol  per a les entrades i sortides  (vegis 

el punt 6) Per als espais (vegis el punt 5) 

Sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat l'educadora o equip 

educatiu portarem la mascareta. 
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d- Xumets ,biberons i pitets  

Els xumets i els biberons s'hauran de guarda dins d'un estoig o bosses de plàstic 

individual, en el cas de que hagin estat utilitzats es retornaran a les famílies diàriament 

per la seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després 

de cada ús .  

Els pitets seran d'ús diari i caldrà guardar en una bossa de plàstic individual tancada.. 

En el contex actual es recomana llençols, tovalloles i pitets es rentin a 60º. 

f- Procediment  pel canvi de bolquer:  
Aquest és el procediment a seguir per al canvi de canvi de bolquers 

Pas 1:  Organitzar l’espai abans de portar a l’ infant (bolquers, tovalloletes, guants, 

etc...), rentar-nos les mans i posar un paper d’un sòl ús al canviador. Posar-nos els 

guants. 

Pas 2: Posar l’infant al canviador. Treure sabates i mitjons per evitar que entrin en 

contacte amb la zona bruta.  

Pas 3: Obrir el bolquer i deixar-lo sota l’ infant mentre el netegem. Doblegar la part 

bruta del bolquer cap a dins. Aixecar les cames del infants mentre el netegem amb les 

tovalloletes. Introduir les tovalloletes brutes dins els bolquer brut. 

Pas 4: Si s’ha embrutat la roba, retirar-la sense tocar cap superfície. Col·locar el 

bolquer brut a a la brossa ( receptacle tancat). Si hi ha roba bruta posar-la en una 

bossa de plàstic. Comprovar que no s’hagi mullat la superfície de sota l’infant, en cas 

que ho fes, doblegar el paper d’un sol ús des dels peus fins a l’esquena de l’infant de 

manera que tapi la part bruta (cobrint la part de les natges). Trieu-vos els guants de 

manera adequada (veure annex) i llenceu-los. Passeu una tovalloleta per les vostres 

mans i un altre per les mans de l’infant i llenceu-les.  

Pas 5: Posar el bolquer net a l’infant. Si se li ha de posar crema, posar-se guants nets 

per fer-ho i llençar-los després. Tancar el bolquer. 

Pas 6: Rentar les mans de l’infant amb aigua i sabó. Tornar-lo a l’aula. 

Pas 7: Eliminar el paper d’un sol ús que cobreix el canviador. Lligar la bossa de plàstic 

de la roba bruta. Netejar la superfície del canviador amb aigua i sabó o amb una 

tovalloleta. Després passar una solució desinfectant. 

Pas 8: Rentar-nos les mans. 

g- Mascaretes .  

Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no es possible 

mantenir el distanciament física de seguretat. Segons l’OMS, la recomanació d´ús de 
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mascaretes està subjecte a les normes establertes per cada país. Considerant els 

diferents grups d’edat, les recomanacions serien les següents:1r cicle d’educació 

infantil (1-3 anys) No indicada. 

 

h- Cotxets  
Els cotxets no podran quedar-se a la llar, us els haureu d'endur a casa per mantenir 

les garanties de seguretat i organització del centre. 

 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESIFECCIÓ D’ESPAIS  

Pautes generals de neteja i desinfecció 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. La 

neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions 

de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si 

no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. 

Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. Per a la 

neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, que 

s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada 

producte. 

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir-

la durant el dia, en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima 

concurrència. 

 

Pautes de ventilació  

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 

sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

Totes les estances han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser, es deixaran 

les finestres obertes. Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels 

centres que disposin d’algun sistema de climatització, cal tenir en consideració les 

recomanacions del Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes 

de climatització en establiments i locals de concurrència humana. 
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10- PROTOCOL D'ACTUACIÓ  EN CAS DE DETECCIÓ 

D'APARACIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB 

COVID. 

Davant la presència d’aquests símptomes , se seguiran les indicacions sanitàries 

vigents en aquell moment. 

En cas d’aparició de símptomes en un infant en la s eva presència al centre:  

• Aïllar l'infant en un espai específic 

• Avisar pares, mares o tutors. 

•  Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció 

   primària o pediatra. 

• Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos 

•  Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre 

 

En cas d'aparició de símptomes en una treballadora:  

• No assistir a la Llar d'Infants 

•  Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 

•  Posar-ho en coneixement de la Direcció de la Llar, de la Cap de la secció 

 d'Educació i de Recursos Humans. 

 

11 -ANNEXES 

Carta de Declaració responsable signada de les famí lies:  
 
Declaració responsable per a les famílies d’infants a la Llar d’Infants Xerinola i La 
Rondalla . 
 
Dades personals  
 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a  
 
__________________________________________________________ 
 
 DNI/NIE/Passaport__________________________________________ 
 
Nom de l’alumne/a___________________________________________ 
 
Data naixement _______________ 
 
Declaro, responsablement:  
 
1. Que a causa de la situació laboral de la família i de la impossibilitat de tenir un 

recurs de custòdia per al meu fill/a que em permeti la conciliació familiar i laboral, 
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necessito que el meu fill/a s’incorpori al centre a partir del dia _________________ en 

l’horari que he marcat a l’enquesta a les famílies.  

 

2. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment: □ No presenta cap 

simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. □ No ha estat positiu de 

covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. □ No ha 

estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que 

hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia. □ Té el calendari 

vacunal al dia.  

 

3. (Seleccioneu una de les dues opcions) □ Que el meu fill/a no pateix cap de les 

malalties següents: -Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 

dispositius de suport ventilatori. - Malalties cardíaques greus. - Malalties que afecten al 

sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). - Diabetis mal controlada. - Malalties neuromusculars o 

encefalopaties moderades o greus. □ Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties 

següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de 

reprendre l’activitat escolar: - Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o 

dispositius de suport ventilatori. - Malalties cardíaques greus. - Malalties que afecten el 

sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments 

immunosupressors). - Diabetis mal controlada. - Malalties neuromusculars o 

encefalopaties moderades o greus.  

 

4. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre 

educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles 

amb la covid-19, no assistirà al centre. 5. Que conec l’obligació d’informar el centre 

educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de 

mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. I, 

perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a  

 

_____________________________________________________________________ 

 

_ , a la Llar d’Infants Pública Municipal , signo la present declaració de responsabilitat i 

consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  
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Informació bàsica sobre protecció de dades personals: Alumnes de centres educatius 

de titularitat del Departament d’Educació Responsable del tractament: La direcció del 

centre educatiu.  

 

Finalitat: Per gestionar l’acció educativa. Drets de les persones interessades: Podeu 

sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres 

dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i 

com exercir-los en el web del Departament d’Educació. Informació addicional sobre 

aquest tractament: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnescentres-

departament  

 

Lloc i data  

 

Signatura del pare/mare o tutor 

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLI ES 
 

1. Si el vostre fill, filla o infant o adolescent t utelat no es troba bé, marqueu amb 
una creu quins d’aquests símptomes presenta: 
 
 Febre o febrícula  
 Tos  
 Dificultat per respirar  
 Congestió nasal  
 Mal de coll 
 Mal de panxa  
 Vòmits  
 Diarrea  
 Malestar  
 Dolor muscular 
 
2. Si a casa hi ha alguna persona adulta2 que no es  troba bé, marqueu amb una 
creu quins d’aquests símptomes presenta: 
 
 Febre o febrícula  
 Tos  
 Dificultat per respirar  
 Falta d’olfacte de gust  
 Mal de coll 
 Calfreds  
 Vòmits  
 Diarrea  
 Malestar  
 Dolor muscular 
 
(2)Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera 
llista. 
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*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que 
usposeu en contacte amb els responsables de l’activitat per comunicar-ho.En horari 
d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el 
vostre equip de pediatria o de capçalera . En cas contrari, truqueu al 061. 
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