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INTRODUCCIÓ:
Aquest Pla d’obertura recull les mesures que s’han de tenir en compte per a l’obertura
de la llar d’infants la Baldufa pel curs 2020/2021 pel que fa a l’adequació d’espais,
mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.
S’elabora d'acord amb les instruccions per a l'organització de l’obertura dels centres
educatius i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021,
aprovat pel PROCICAT, pel Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres

educatius en el marc de la pandèmia,per les Instruccions per al curs 2020-2021 dels
centres educatius de Catalunya i per la Guia per elaborar el pla d’organització dels centres
educatius per al curs 2020-2021.

El present pla específic per La llar d’infants la Baldufa de Barberà del Vallès ha estat
elaborat a partir del document de suport específic per a llars d’infants elaborat pel
Departament d’Educació i concretat a la realitat de la llar i els criteris que creiem
necessaris per a poder complir els requisits que es demanen.
Aquest pla s’aplicarà a partir del 14 de setembre de 2020 pel curs 2020/2021 i s’anirà
modificant segons les instruccions i normatives que puguin anar sortint al llarg del curs.

FINALITAT:
La reobertura de la llar programada pel 14 de setembre de 2020 respon al dret a
l’educació dels infants i per afavorir la conciliació laboral-familiar. Té per objectiu
reobrir la llar de forma presencial a la comunitat educativa: personal docent, no docent,
famílies i infants, 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
instruccions de les autoritats sanitàries.
El retorn i/o inici a la jornada presencial dels infants a la llar és voluntari i sota la
responsabilitat de les famílies. Aquestes han de signar una “Declaració responsable”
amb el qual es comprometen a respectar les normes i demandes que es requereixen en
aquest retorn a la llar, en la situació en que ens trobem i, per la qual declaren que els
seus fills o filles compleixen els requisits per assistir a la llar.
També han d'informar a l’escola de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn
familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb la llar davant de qualsevol
incidència.
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Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o
filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no
podrà assistir a la llar. Tanmateix, abans d’entrar a la llar es farà diàriament un control
de temperatura dels infants i dels seus acompanyants.

ORGANITZACIÓ I ASPECTES GENERALS DE L’OBERTURA:
RÀTIOS AULES

NÚMERO
D’ESTANCES

Segons decret 1er cicle d’educació infantil:
- 20 infants com a màxim a les estances de 2 a 3 anys.
- 13 infants com a màxim a les estances d'1 a 2 anys.
- 8 infants com màxim a l'estança de 0 a 1 any.
5 estances.
- Grups estables.

MESURES
PREVENTIVES

- Espais interiors i exteriors estables.
- Les famílies únicament podran accedir a l’interior de la llar per acompanyar al seu
fill/a l’aula però no podran romandre en l’interior. (Una persona adulta per infant).
- Ús de mascareta obligatòria persones adultes.
- Obligatòria la declaració responsable emplenada i signada per la família.
- Anul·lació de totes les reunions de famílies presencials.
- Realització de les reunions de consell escolar de forma telemàtica.
- Aboliment de l’agenda dels infants i les comunicacions en paper. Fer servir els
mitjans telemàtic disponibles per transmetre les informacions i les trucades
telefòniques.
- Limitar les reunions a trobades individuals amb totes les mesures preventives.
- Grups estables i evitant el contacte entre grups.

ASPECTES
GENERALS

- S’aprofitarà el màxim l’espai exterior.
- S’evitarà tot el que sigui possible els canvis d’estança i l’ús dels espais comuns.
- Les educadores ventilaran les estances durant tota la jornada.
- L’espai interlectiu de migdia (menjador i descans) es realitzarà dins de cada
estança.
- Es podran fer dos torns de menjador, si és necessari.
- Les famílies no podran accedir dins la llar, únicament acompanyaran al seu fill/a i
hauran de marxar. A excepció del període d’adaptació el qual es realitzarà en l’espai
exterior sempre que no plogui. Totes les reunions presencials de grup queden
anul·lades.
- Les entrades a la llar es faran per la porta d’accés principal i de forma escalonada.
Es tindrà en compte l’ordre d’arribada i el número de persones d’un mateix grup al
passadís (màxim de 3 a la vegada). Les famílies hauran d’esperar el seu torn,
mantenint les distàncies de seguretat de 2 metres.
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- Serà obligatori l’ús de mascareta en tot moment.
- Només podrà acompanyar un familiar per infants dins la llar.
- Abans d’accedir a la llar caldrà fer un control de temperatura. Seguidament una
desinfecció de sabates a les catifes desinfectants i un rentar-se les mans amb gel
hidroalcohòlic.
- Els infants hauran de tenir a la llar unes sabates d’ús exclusiu per la llar.
-Les famílies no podran accedir dins les estances. Només en casos excepcionals.
- La circulació per fins la llar s’haurà de fer seguint el flux unidireccional indicat.
- La sortida de la llar es farà per la porta del passadís que dóna accés al pati i
després per la porta del passadís exterior que dóna accés a l’exterior de la llar.
Excepcionalment s’entrarà i es sortirà per la porta d’accés principal quan la situació
no ens permeti seguir el flux de circulació indicat.
- Un cop finalitzat l’horari flexible d’entrada, de 9 a 9:45h la llar quedarà tancada i
ningú podrà accedir-hi. En cas d’arribada d’algun infant fora d’hora, l’equip
d’educadores s’encarregarà d’acompanyar a l’infant a la seva estança.
- El servei d’acollida es farà a cada estança per evitar contactes entre grups.
- S’habilitarà un circuit prioritari d’accés a la llar per les famílies que facin ús del
servei d’acollida. Aquestes hauran de trucar al timbre de la seva aula i esperar a ser
atesos.
- No es farà ús de l’agenda individual i es comunicarà a les famílies els aspectes
rellevants mitjançant altres mitjans a concretar.
- Es obligatori marcat tots els estris personals de l’infant amb nom i cognoms de
manera que sigui fàcil identificar els seus objectes.
Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent i no docent ha de complir
REQUISITS PER
L’ASSISTÈNCIA

els següents requisits:
•

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos,
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre
infecciós.

•

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.

•

Calendari vacunal al dia.

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es
valorarà de manera conjunta –amb la família, personal del centre i el seu equip
mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.

Les famílies han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una
declaració responsable per tal de garantir que es comprèn la importància de no
portar els infants amb símptomes a la llar, d'informar al centre educatiu de l'aparició
de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i de mantenir un
contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. Es recomana,
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CONTROL
SÍMPTOMES

DEper a tal efecte, que tant l’alumnat com les seves famílies es prenguin la
temperatura diàriament abans d’entrar al centre. La direcció del centre haurà
d’actuar davant la detecció de possibles símptomes de COVID dels alumnes i del
personal d’acord amb el protocol que es farà arribar als centres educatius.
Es recomana també la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres
educatius. A tal efecte el personal docent i no docent pot fer ús de l’aplicació mòbil
STOP COVID 19 CAT. Per tal de garantir una actuació ràpida si apareix un cas
sospitós, es considera imprescindible una bona comunicació i coordinació amb el
centre d’atenció primària més proper o de referència pel centre educatiu.
Les famílies disposaran d’un llista de comprovació de símptomes. La família ha de
comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la
situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres
mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS I ESPAIS INTERIORS I EXTERIORS:
CARBASSES
(46,19 m2)

TOMÀQUETS
(46,19 m2)

ENCIAMS
(46,19 m2)

PÈSOLS
(46,19 m2)

PASTANAGUES
(46,19 m2)

- Màxim 20 infants de - Màxim 20 infants - Màxim 13 infants - Màxim 13 infants d' 1 - Màxim 8 infants de 0
2 a 3 anys.
de 2 a 3 anys.
d' 1 a 2 anys.
a 2 anys.
a 1 any.
- Espai exterior del - Espai exterior al - Espai exterior
- Espai exterior a la
-Grup d’infants
jardí limitat i
pati de les motos del jardí limitat i
corralina limitat i
estable.
estable.
limitat i estable.
estable.
estable.
- Grup d’infants
- Grup d’infants
- Grup d’infants
- Grup d’infants
estable.
estable.
estable.
estable.

ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL:
- 5 tutores d’aula: Laura Ibarra Iglesias (jornada 2/3), Esther Arrufat Moreno (jornada
7/8), Dely Sobrino Romero (Jornada 4/5), Núria Vilaró Gasol (jornada sencera) i Isabel
Navero Peralvarez (Jornada sencera). Les tutores que fan jornades reduïdes se’ls suplirà
la proporció de jornada amb educadores de la borsa d’educadores per les llars d’infants
Públiques Municipals de Barberà del Vallès.
- 2 educadors de suport tècnic: Pili Gracia Franco (jornada sencera) i Sònia Pino
Barquilla (Jornada 2/3).
- 2 persones de l'equip directiu: Marta Ezquerra Aguilar (jornada sencera) i Maria
Cisneros Oñoro (jornada 7/8).
- 2 persones de monitoratge i suport menjador: M.Carmen Bueno Bueno De 11h a 15h i
Mariló Alcántara Toledano d’10:30h a 14:30h.
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ORGANITZACIÓ GRUPS
De 8 a 9h
De 9h a 10h
De 10h a 11h
De 11h a 12h
De 15h a 16h
16h a 17h

CARBASSES
ESTHER
ESTHER
ESTHER
ESTHER
MÍRIAM
MÍRIAM

TOMÀQUETS
DELY
DELY
DELY
DELY
CARME
CARME

ENCIAMS
ISABEL
ISABEL
ISABEL
ISABEL
ISABEL
ISABEL

PÈSOLS
LAURA
LAURA
LAURA
LAURA
MARTA S
MARTA S

PASTANAGUES
NÚRIA
NÚRIA
NÚRIA
NÚRIA
NÚRIA
NÚRIA

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI INTERLECTIU (MENJADOR I DESCANS):
CARBASSES TOMÀQUETS
De 12:00h a 13h
De 13h a 14h
De 14h a 15h

ESTHER/MÍRIAM
ESTHER
MÍRIAM

DELY/MARIA
DELY
CARME

ENCIAMS

PÈSOLS

PASTANAGUES

ISABEL/PILI
PILI
ISABEL

LAURA/MARILÓ
MARILÓ
MARTA S

NÚRIA/MARTA
MARTA
NÚRIA

ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES I FLUXOS DE CIRCULACIÓ:
S’establiran uns camins i protocols d’entrades i sortides que cal complir amb rigorositat.
Per evitar l’aglomeració de persones en un mateix lloc s’ha organitzat les entrades i
sortides d’una forma concreta:

- ACCÉS I SORTIDA:
De 8h a 9h: Es realitzarà el servei d’acollida. Les famílies que en faci ús podran accedir
fins a la porta principal, picar al timbre i esperar a ser atesos/ses per poder accedir a la
llar i acompanyar al seu fill/lla fins a la porta de la seva estança tot seguint el circuit
unidireccional marcat. Abans però, caldrà que infant i familiar se’ls prengui la
temperatura, es desinfecti les sabates de carrer a la catifa desinfectant i es netegin les
mans amb el gel hidroalcohòlic. La família haurà de buidar la motxilla de l’infant, situar
sobre del seu penjador allò que necessiti l’infant (pitet, bolquers, fruita dins la panera
del grup-classe...) i canviar-li les sabates a l’infant per unes d’ús exclusiu per la llar.
L’ús de mascareta serà obligatori per totes les persones adultes. Únicament podrà
acompanyar l’infant un familiar i no podrà accedir a l'interior de l'estança. Per sortir de
la llar es seguirà el circuit marcat tot sortint per la porta del passadís que dona accés al
pati i al passadís exterior fins a la sortida. És estrictament obligatori tancar sempre
totes les portes.
De 9h a 9:45h: Les entrades es faran de manera esglaonada. A l’espai exterior de la
llar (en la zona del porxo i parc) es faran una fila per ordre d’arribada, amb separació
de 2m entre persona i persona. Abans d’entrar, es farà un control de temperatura al
infants i, un cop a l’entrada principal, familiar i infant es netejaran les sabates a la
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catifa desinfectant i es rentaran les mans amb l’hidrogel. La família haurà de buidar la
motxilla de l’infant, situar sobre del seu penjador allò que necessiti l’infant (pitet,
bolquers, fruita dins la panera del grup-classe...) i canviar-li les sabates a l’infant per
unes d’ús exclusiu per la llar. L’ús de mascareta serà obligatori per totes les persones
adultes. Únicament podrà acompanyar l’infant un familiar i no podrà accedir a l'interior
de l'estança. Per sortir de la llar es seguirà el circuit marcat tot sortint per la porta del
passadís que dona accés al pati i al passadís exterior fins a la sortida. És estrictament
obligatori tancar sempre totes les portes.
A partir de les 9:45h la llar quedarà tancada. Els infants que arribi més tard accediran a
la llar acompanyats d’una educadora o personal directiu.
D' 11:30h a 12h: Hora de sortida dels infants que marxen a dinar a casa. Les famílies
que en vinguin a buscar als infants hauran de esperar per ordre d’arribada, picar al
timbre de l’estança del seu infant, desinfectar-se les sabates a la catifa desinfectant,
les mans amb l’hidrogel i dirigir-se a la porta de l’estança de l’infant esperant ser
atesos/ses. L’educadora acompanyarà a l’infant que marxa fins la porta i la família
haurà de canviar-li les sabates de carrer, tornar a guardar dins la bosseta les sabates de
la llar per l’endemà i/o la tarda i agafa la motxilla i les coses personals de l’infant. L’ús
de mascareta serà obligatori per totes les persones adultes. Únicament podrà accedir un
familiar però no podrà accedir a l'interior de l'estança. Per sortir de la llar es seguirà el
circuit marcat tot sortint per la porta del passadís que dona accés al pati i al passadís
exterior fins a la sortida. És estrictament obligatori tancar sempre totes les portes.
A partir de les 12h la porta de la llar quedarà tancada. Les persones que arribin més tard
hauran de picar al timbre de l’estança i/o despatx de direcció i esperar a ser atesos/ses.
A les 15h: Serà l’hora de retorn d’aquells infants que tornen a la tarda a la llar. L’accés
es farà per la porta d’entrada principal de la llar i de manera esglaonada. A l’espai
exterior de la llar (en la zona del porxo i parc) es faran una fila per ordre d’arribada,
amb separació de 2m entre persona i persona. Per accedir-hi s’haurà de picar al timbre
de l’estança i esperar a ser ates/sa. Abans d’entrar familiar i infant es netejaran les
sabates a la catifa desinfectant i es rentaran les mans amb l’hidrogel. La família haurà
de buidar la motxilla de l’infant, situar sobre del seu penjador allò que necessiti l’infant
(pitet, bolquers, fruita dins la panera del grup-classe...) i canviar-li les sabates a l’infant
per unes d’ús exclusiu per la llar. L’educadora rebrà a l’infant a la porta i li farà el
control de temperatura abans d’entrar a l’estança. L’ús de mascareta serà obligatori per
8
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totes les persones adultes. Únicament podrà acompanyar l’infant un familiar i no podrà
accedir a l'interior de l'estança. Per sortir de la llar es seguirà el circuit marcat tot
sortint per la porta del passadís que dona accés al pati i al passadís exterior fins a la
sortida. És estrictament obligatori tancar sempre totes les portes.
De 15h a 17h: Hora de sortida flexible. Les famílies hauran de picar al timbre de
l’estança, esperar per entrar de forma esglaonada, desinfectar-se les sabates a la catifa
desinfectant, rentar-se les mans amb l’hidrogel i dirigir-se a la porta de l’estança de
l’infant esperant ser atesos/ses. L’educadora acompanyarà a l’infant que marxa fins la
porta i la família haurà de canviar-li les sabates de carrer, tornar a guardar dins la
bosseta les sabates de la llar per l’endemà i agafa la motxilla i les coses personals de
l’infant. L’ús de mascareta serà obligatori per totes les persones adultes. Únicament
podrà accedir un familiar però no podrà accedir a l'interior de l'estança. Per sortir de la
llar es seguirà el circuit marcat tot sortint per la porta del passadís que dona accés al
pati i al passadís exterior fins a la sortida. És estrictament obligatori tancar sempre
totes les portes.
A les 17h es tanca la llar.
* Els dies de pluja no es podrà accedir a la llar i es farà ús de l'entrada principal on les
famílies s'acomiadaran dels infants i les educadores acompanyaran als infants fins a la
seva estança.
** Durant els dies d'adaptació, de forma excepcional, hi haurà d'haver un familiar
acompanyant a l'infant dins la llar per facilitar-lo el procés d'adaptació. L'adaptació es
realitzarà als espais exteriors destinats a cada grup i caldrà adoptar les mesures de
seguretat, prevenció i salut indicades (distanciament entre persones adultes i infants,
mascareta obligatòria i desinfecció de sabates i de mans). Infants i familiars dels grups
de Carbasses, Tomàquets i Enciams entraran a la llar per la porta principal i es dirigiran
per la porta del passadís que dóna accés al pati i a l’espai exterior. El jardí estarà
delimitat per tenir espais exclusius per cada grup on les famílies es situaran i
acompanyaran durant els primers dies als infants per facilitar-los l’adaptació. Els grups
de Pèsols i Pastanagues accediran de forma excepcional i sense sabates (ni infants ni
adults) a les seves estances per acompanyar als petits durant els primers dies
d’adaptació.
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ORGANITZACIÓ DEL MATERIAL:
El material de les diferents estances ha estat revisat i organitzat de manera que faciliti
l’acompliment de les mesures de seguretat reclamades. Es redueix el seu nombre i es
prioritza l’acompliment de les normes de seguretat davant els criteris estrictament
pedagògics. Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de manera diària.
Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora, a més de 60ºC quan sigui possible.
Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a
base d’alcohol propílic al 70ºC.)
En finalitzar la jornada totes les joguines hauran de quedar desinfectades per a
l'endemà. S’ubicarà el diferent material en racons distanciats per l’estança procurant
que s’esdevinguin diferents espais de joc tot i que les edats dels infants, no es pot
garantir que es mantingui les mesures de seguretat de distanciament i ús individual de
material.

VIDA A LA LLAR:
L’equip de la llar iniciarà la seva jornada laboral a les 8h. Com l’espai exterior de la llar
ho permet, si es troben diverses companyes alhora a l’entrada de la llar, es mantindrà
els 2 metres de distància obligatòria i es deixarà el temps necessari per evitar
aglomeracions. En la mateixa entrada, les educadores es desinfectaran les sabates a la
catifa de desinfecció, es netejaran les mans amb gel hidroalcohòlic, es posaran una
mascareta nova oferida per la llar i es dirigirà a l’espai canviador. En l’espai canviador
podran coincidir un màxim de tres persones sempre amb la mascareta posada en els
espais comuns. El personal educador haurà de treure's la roba de carrer, guardar-la a la
seva taquilla i posar-se la roba de feina i les sabates específiques d’ús exclusiu per la
llar i rentar-se les mans amb aigua i sabó o l’hidrogel. En finalitzar la jornada, tota la
roba feta servir haurà d’emportar-se a casa i netejar-la a partir de 60º. Com que és
probable que no doni temps a què tot l’equip es canviï de forma esglaonada durant el
mateix espais de temps per poder iniciar la jornada a les 8h, les persones podran venir
canviades de casa i hauran de portar la roba de carrer en una bossa si volen canviar-se
quan finalitzi la seva jornada laboral. El canvi de sabates és obligatori.
A les 8h cada tutora o educadores suport educatiu estarà a la seva aula per rebre els
infants que van arribant durant el servei d’acollida matinal.
Els infants que facin ús del servei d’acollida del matí accediran a la llar per la porta
d’accés principal.
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Durant l’arribada d’infants i famílies, les educadores hauran de dur la mascareta
posada. Un cop finalitzi l’hora d’entrada (de 9h a 9:45h) les educadores tutores d’un
únic grup d’infants estable podran anar sense mascareta i no serà obligatori el
distanciament de 2 metres entre infants i entre educadora i infants. Serà obligatori
rentar-se les mans molt sovint o utilitzar el gel hidroalcohòlic.
Cada grup tindrà destinat un mateix espai per a tota la jornada, incloent-hi el servei de
menjador i dormitori. També tindrà destinat un espai de pati exclusiu per al grup-aula.
Si el clima ho permet, s'intentaran organitzar el màxim d'activitats i propostes a l'espai
exterior. Aquest fet garanteix una major seguretat sanitària segons recomanacions del
Departament de Salut.
Durant l’hora d'entrada dels infants a la llar cada educadora els rebrà a la porta de la
seva estança. Prèviament família i infant es desinfectaran les sabates a la catifa
desinfectant de l’entrada, es rentaran les mans amb el gel hidroalcohòlic i se li canviarà
les sabates a l'infant abans d’entrar a l’estança. Abans i després de la parada pel tasteig
de la fruita, es rentarà de nou les mans als infants.
Les educadores realitzaran les activitats preparades per la jornada i en finalitzar
sortiran al pati i jardí el qual estarà preparat perquè es mantinguin els grups estables i
no es barregin amb altres els grups.
Després de l’estona d’esbarjo, s’entrarà de nou a l’estança, es tornarà a rentar les
mans, es canviaran els bolquers i realitzaran els hàbits necessaris i es prepararan als
infants per l’estona de dinar o la sortida de migdia.
Per la sortida del migdia (d' 11:45h a 12h) l'educadora tutora agafarà, si cal, les coses
personals de l'infant que vénen a buscar per entregar-se-les al familiar i acompanyarà a
l'infant a la porta de l’estança quan el vinguin a buscar. A la sortida, la família canviarà
les sabates a l’infant i penjarà al penjador les que són d’ús exclusiu per la llar dins
d’una bosseta i a continuació sortiran de la llar seguint el circuit unidireccional marcat.
Durant el dinar dels infants, vetllaran per mantenir la seguretat entre uns i uns altres.
Durant l'estona de la migdiada una educadora o de monitoratge serà l'encarregada de
vetlla la son.
A les 15h es farà el retorn dels infants que dinen a casa i es seguirà el mateix procés de
canvi de sabates i rentat de les mans del matí. L’educadora els prendrà la temperatura
a la porta de l’estança abans d’entrar. Abans de sortir a l'espai exterior, es farà el
berenar de la fruita i novament el rentat de mans per sortir al pati o al jardí. En tornar a
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l’estança es seguirà el mateix protocol del matí: rentar mans, canvis bolquers si cal i
preparació per la sortida.
En la sortida l'educadora l'educadora acompanyarà a l'infant a la porta de l’estança quan
el vinguin a buscar, rebrà a la família a la porta de l’estança i s'acomiadarà de l'infant
fins a l'endemà. A la sortida, la família canviarà les sabates a l’infant i penjarà al
penjador les que són d’ús exclusiu per la llar dins d’una bosseta i a continuació sortiran
de la llar seguint el circuit unidireccional marcat.

Un cop marxin els infants caldrà

recollir i separar les joguines que necessitin ser rentades per tenir a punt per l'endemà.
En finalitzar la jornada laboral, el personal es canviarà les sabates de llar per les de casa
, es rentarà les mans i s’emporti per rentar la roba de feina. Tot el personal de l’equip
podrà canviar-se en el vestuari sempre que puguin respectar la distància de 2 metres i
de manera esglaonada; no més de tres persones juntes a l’hora.

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ:
PRINCIPALS MESURES DE PROTECCIÓ:
a) Rentat de mans sistemàtic.
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)
• Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.
• Com a mínim una vegada cada 2 hores.
En el cas del personal que treballa a l’escola bressol, 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 el menjar, dels àpats dels infants i del
personal
• Abans i després del canvi de bolquers
• 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.
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Hi haurà diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i
tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics (entrada aules, canviadors,...) es col·locaran
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.

b) Distanciament físic:
- Entrades i sortides: s’estableix un protocol per a les entrades i sortides.
- Entre el grup estable no és necessari.
- Entre diferents grups s'evitarà al màxim els possibles contactes.
- Les educadores d'altres grups que accedeixin puntualment a una estança diferent de la
seva faran ús de la mascareta.
- Les educadores tècniques i el personal directiu mantindran el distanciament i faran ús
de la mascareta sempre que aquest no sigui possible.

c) Xumets i biberons.
- Els xumets i els biberons s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic
individuals. 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.

d) Bolquers. Procediment pel canvi de bolquer:
Es seguirà el procediment pel canvi de bolquer habitual a les escoles que ja incorpora
les recomanacions que estableixen les instruccions per a l’obertura de les escoles
bressol:
- Pas 1: Organitzar l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer,
rentar-se les mans i preparar allò que es necessitarà a prop del canviador (tovalloletes,
bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants
nets). Posar un paper cobrint la superfície del canviador. Posar-se els guants.
- Pas 2: Posar l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si
cal, traure-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.
- Pas 3: Obrir el bolquer però deixant-lo sota de l’infant mentre el netegem, però
deixant el bolquer mullat sota el nen. Aixecar les cames de l’infant mentre passem 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. Retirar la femta i l’orina de davant a l’esquena i
utilitzar una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida cada
cop que es faci lliscar. Introduir les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. Els draps
13
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reutilitzables s’han de guardar en un 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, treure la roba bruta sense tocar cap superfície i obrir el bolquer
doblegant la superfície bruta cap a dins. Col·locar els bolquers d’un sol ús en una bossa
tancada o un receptacle adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, posar-los
en una bossa de plàstic. Si hi ha roba bruta posar-la també a la bossa de plàstic.
Comprovar que no s’hagi mullat la superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugar-la
amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i plegar-la sobre aquesta zona
de manera que el paper de sota les natges sigui sec.
Treure’s els guants mitjançant la tècnica adequada i llençar-los. Passar-se una
tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llençar-les.
- Pas 5: Fer lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzar un teixit higiènic o guants nets
d’un sol ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llençar-los.
Tancar el bolquer.
- Pas 6: Rentar les mans de l’infant amb aigua i sabó i tornar-lo a una zona supervisada.
- Pas 7: Eliminar el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligar la
bossa de plàstic que on hi ha la roba bruta. Netejar la superfície del canviador amb
aigua i sabó o amb una tovalloleta d’un sol ús i després passar-hi una solució
desinfectant.
- Pas 8: Rentar-se les mans.
e) Roba i calçat. Es recomana substituir tovallons i tovalloles de roba per material
equivalents de paper. En el cas dels pitets de roba, seran d’ús diari i caldrà guardar-los
en bosses de plàstic individuals i tancades. Respecte al calçat, a l’arribada els infants
s'hauran de canviar les sabates de carrer per uns mitjons o unes sabates d’ús exclusiu
per a l’aula que hauran d'estar al centre.
f) Mascaretes. Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és
possible mantenir el distanciament físic de seguretat (2 metres). En el cas dels infants,
no són adequades per sota dels 3 anys. Per tant, només seran d’ús pel personal docent i
no docent dels centres educatius quan no es pugui mantenir la distància, sigui entre les
persones adultes o amb els infants fora dels grups estables.
Totes les famílies estaran obligades a fer ús de la mascareta per accedir a la llar.
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g) Guants.
Els guants poden donar una falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar
que l’ús de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de
protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los.

h) Cotxets.
No es podran guardar els cotxets en la llar.

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS:
a) Pautes de ventilació: es ventilarà les estances abans de l’entrada i a la sortida, i un
mínim de 3 vegades durant la jornada amb els infants, almenys 10 minuts cada vegada.
Cada educadora tutora serà la responsable de la ventilació de la seva estança. Les
educadores tècniques s'encarregaran de la ventilació dels espais comuns de la llar
(passadissos, raconet, sala polivalent, sala d'educadores).
b) Pautes generals de neteja i desinfecció: Segons les instruccions la neteja i la
posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se
seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de
concurrència humana i en el cas que sigui necessari les de neteja i desinfecció en espais
exteriors de concurrència humana.
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.
Es garantirà una neteja i desinfecció completa al final de la jornada tant dels espais com
dels materials utilitats i es vetllarà per la neteja i desinfecció durant el dia en els espais
que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència com lavabos o
canviadors.
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c) Neteja: Es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en
l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui
l’etiqueta de cada producte.
d) Desinfecció: Hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb
diferents tipus de desinfectants, com poden ser:
• Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració
al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de
lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta
de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua.
Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant uns
minuts per assegurar una desinfecció eficaç.
• Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic
habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un
alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 parts d'aigua
(s’obté un alcohol del 70,6 %).
• Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del
3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.
Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats
per a ús pel públic en general i ús ambiental.
Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar
tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb
alcohol de 70%.

PROTOCOL

D’ACTUACIÓ

EN

CAS

DE

DETECCIÓ

D'APARICIÓ

DE

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID-19:
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 seva 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
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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.
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ANNEXOS:
LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES:
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat 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

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

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que
us poseu en contacte amb els responsables de la mateixa 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.

2 Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.
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DECLARACIÓ RESPONSABILITATS:

19

