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El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització 
del curs 2019- 2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis 
del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, 
estableix que cada centre educatiu elabori el seu Pla d’Obertura de centres i 
apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de l’admissió 
dels alumnes. Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels 
centres educatius per al desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el 
següent Pla d’Obertura. Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat 
establertes. 
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Introducció 

En virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-
19 es van tancar totes les aules.  

Barcelona es troba en la fase 2 del pla de desescalada i ens permetrà obrir la 
llar, la qual cosa farem a partir del dia 15 de juny. 

Durant tot aquest temps que l’escoleta ha estat tancada, hem mantingut contacte 
amb totes les famílies periòdicament, tant amb missatges com amb 
videotrucades.  

Ens trobem en una situació complicada, hem passat moments de molta incertesa 
i neguit però obrim per seguir endavant i amb la il·lusió de sempre.  

 

Previsió d’alumnat 

La previsió del nostre alumnat que es reincorporaran a la llar d’infants és: 

- Juny: 6 infants 
- Juliol: 10 infants 

Disponibilitat personal del centre i assignació de grups 

Disposem de dues educadores i una tindrà el grup de  les Tortugues i l’altra el 
grup de les Sargantanes. 

 

Criteris de selecció 

Es prioritzarà el retorn de l’alumnat que els mares i pares necessiten el recurs de 
l’escoleta com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. 

 

Requisits per l’assistència 

Per assistir al centre educatiu, infants i personal docent ha de complir 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, 
és valorarà de manera conjunta – amb la família o persones tutores i el seu equip 
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mèdic de referència -, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren 
malalties de risc per a la COVID-19:  

- Malalties respiratòries greus que precisen medicació. 
- Malalties cardíaques greus  
- Malalties que afecten al sistema immunitari 
- Diabetis mal controlada 
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

Les famílies o persones tutores 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 recomanable prendre la temperatura diàriament als 
infants abans d’anar a l’escoleta.  

 

Horari de l’escola 

L’horari de l’escola serà de 8.30 a 16h  

 

Organització entrada i sortida i itinerari intern 

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides de 
l’escoleta s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada  per evitar 
aglomeracions i sempre mantenint la distància de seguretat.  

L’entrada serà de 8.30 a 9h i la sortida de 15.30 a 16h 

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escoleta el farà una 
única persona. Les persones que portin i recullin els infants hauran de portar 
mascareta i guardar també la distància de seguretat fora de les instal·lacions.  

Hauran de tenir uns crocs o similar a l’escoleta per fer un canvi de sabates a 
l’entrada i a la sortida. 

No es podran deixar cotxets, ni patinets, ni bicicletes a l’escoleta. 

 

Organització servei de menjador 

Farem l’àpat per torns, primer les tortugues a les 11.45 i a les 12.30 les 
sargantanes.  Separació mínima d’1 metre entre els infants. Es deixarà una 
cadira de separació entre infants de manera que cada nen o nena no tingui cap 
altre infant al davant ni als costats. Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules 
després de cada àpat i de l’espai del menjador almenys un cop al dia. 
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Proposta de assignació espais comuns 

La sortida al pati serà seqüenciada. Cada grup sortirà individualment.  

 

Mesures higièniques i mesures sanitàries 

Distanciament físic: es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la 
transmissió del virus. Distància física superior a un metre, es proposa que els 
infants disposin d’un espai d’uns 4 m2. Això implica mantenir una distància 
aproximada de 2 metres entre les persones a l’escoleta, tot i sabent la dificultat 
de mantenir permanentment la distància física durant tota la jornada. A part, si 
un infant necessita atenció, alguna cura o abraçada se li donarà. Es recomana 
que el professorat de cada grup sigui sempre el mateix. Així si apareix un cas, el 
nombre de persones amb contacte estret és limitat. En la mesura del possible, 
s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior 
del centre. Les entrades i sortides de l’escoleta es faran de manera esglaonada, 
en intervals de 15 minuts i mantenint la distància per evitar aglomeracions. El 
personal de l’escoleta serà responsable de vigilar el compliment d’aquestes 
distàncies. Es recomana que pares i mares no accedeixin a l’interior del recinte 
escolar. 
 
Rentat de mans sistemàtic: es tracta de les mesures més efectives per a 
preservar la salut dels infants així com del personal docent. 

En infants, es requerirà rentat de mans:  

- A l’arribada i a la sortida de l’escoleta 
- Abans i després dels àpats 
- Abans i després d’anar al WC 
- Abans i desprès 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 la llar, el rentat de mans es durà a terme:  

- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 
- Abans i desprès d’entrar en contacte amb el menjar , dels àpats dels 

infants i del personal. 
- Abans i desprès del canvi de bolquers. 
- Abans i desprès d’acompanyar un infant al WC 
- Abans i desprès d’anar al WC 
- Abans i desprès de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 
- Com a mínim una vegada cada 2 hores 

Les indicacions d’ús de guants no varien respecte a les habituals. Cal recordar 
que, en termes de protecció davant del nou coronavirus, 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.  
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Mascaretes: les mascaretes estan indicades quan no es possible mantenir el 
distanciament físic de seguretat (2metres). En el cas dels infants, no són 
adequades per sota dels 3 anys. Per tant, només seran d’ús del personal docent 
de l’escoleta. 

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.  

Procediment pel canvi de bolquer: 

Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de 
bolquer, renteu-vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del 
canviador (tovalloletes, bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer 
utilitzat i un parell de guants nets). Poseu un paper cobrint la superfície del 
canviador. Poseu-vos els guants. 

 Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap 
moment. Si cal, traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte 
amb la zona bruta.  

Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. bolquer, 
però deixeu el bolquer mullat sota el nen. 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 els 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 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, 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 mitjançant la tècnica adequada (veure 
annex 2) 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. 

 

Selecció material escolar 

Totes les joguines que tindrem es podran rentar i desinfectar amb facilitat. Durem 
a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les indicacions 
oportunes per cada material.  

Joguines i material comú de plàstic es cercarà formes perquè tingui ús individual 
diari, assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà 
desinfectat. 

 

Pla de ventilació, neteja i desinfecció del centre 

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 aules han de poder adientment ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres 
obertes.  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 
almenys diària. La neteja dels espais es 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. Per la desinfecció, hi ha 
evidència que el coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de 
desinfectants, com poden ser, el lleixiu, l’alcohol etílic entre el 62-71% i el peròxid 
d’hidrogen al 0,5%. Es poden utilitzar també altres productes desinfectants 
autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.  Caldrà fer un mínim 
d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i 
desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en 
aquells de màxima concurrència. Les actuacions de neteja i desinfecció hauran 
d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més 
comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les 
diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una 
desinfecció desprès del seu és. Es prioritzarà que cada infant utilitzi el seu propi 
material. Les zones i punts on s’intensificarà la neteja i desinfecció són:  
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- Interruptors i timbres 
- Manetes i poms de portes, finestres, armaris... 
- Baranes i passamans d’escales 
- Taules 
- Cadires 
- Aixetes 
- Lavabos 
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes.  

 

Protocol d’actuació 

Davant la presència d’aquests símptomes, es 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 les famílies 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 un treballador/a:  

- No assistir al centre 
- Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera.  

 

 

 

Barcelona, 7 de juny del 2020 

 

 

 

 

 

 


