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1. INTRODUCCIÓ I FINALITAT DEL PLA 
Aquest document es fonamenta en els tres documents que el Departament d’Educació i 

de Salut de la Generalitat de Catalunya han establert com a criteris marc per a tots els 

centres educatius de Catalunya. 

 

Aquests documents són: 

1.- Pla d’actuació curs 20-21 Centres Educatius. 

2.- Informe mesures obertura Centres Escolars. 

3.- Gestió-casos- centres educatius. 

 

Aquest document s’ha compartit i validat en una reunió técnica amb responsables 

municipals d’organització, de Prevenció de Riscos laborals, d’Edificis, de Salut i 

d’Educació el dia 4 de setembre de 2020. 

 

La finalitat d’aquest Pla és garantir el dret a l’educació i protegir a l’infant obrint els 

centres amb la máxima normalitat posible essent una necessitat i alhora un repte. 

 

A continuació es desplega aquest pla en dues parts. Una primera part més general on 

es fa esment dels aspectes que marquen els documents del Departament d’Educació i 

Salut de la Generalitat  i del Servei de  prevenció de RL del propi ajuntament i fent 

alguna referencia d’aspectes concrets del centre i una altre part a partir del punt 4 on 

s’explica el Pla d’organització bàsic del centre.  

 

 

La finalitat d’aquest pla d’Obertura és garantir el dret a l’educació i a la protecció dels 

infants. Obrir Les Cases dels Infants, amb la màxima normalitat posible, és la nostra  

prioritat. L’obertura dels centres és alhora una necessitat i un repte. 
 
D’acord amb l’article 12 del decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres 

del primer cicle de l'educació infantil, el nombre màxim d’infants per grup serà: 

a) grups d'infants menors d'un any: 8 infants 

b) grups d'infants d'un a dos anys: 13 infants 

c) grups d'infants de dos a tres anys: 20 infants. 

 

El centre estableix l'atenció als infants d'acord amb el seu projecte educatiu. A La Casa 

dels Infants La Muntanyeta es dóna servei amb el següent número d’infants per grup: 

 

Escola Bressol 

 
 

Espai Groc 8 

 
 

Espai Taronja 13 

 
 

Espai Vermell 13 

 
 

Espai Blau 20 

 
 

Espai Lila 19 

      

Es respectaran en tot moment les mesures de seguretat sanitària que es puguin 

establir durant el curs. 
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La proposta organitzativa duta a terme amb la distribució de grups que en cada 

moment es considera oportuna segons el nombre d'infants que atén i l'equip de 

professionals de què es disposa, no pot superar en cap grup el nombre màxim d'infants 

determinats anteriorment, tot respectant les mesures de seguretat sanitària que 

estaran vigents durant el curs. 

 

Continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació continuada d’una 
sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat, i 
entre ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones educadores i 
la resta del personal dels centres s’involucrin i es comprometin per a garantir els dos 
grans pilars per fer front la pandèmia:  
 
 
 
  
En la primera franja d’edat, de 0 a 3 anys, els infants estan en un període crucial del 
seu desenvolupament psicomotor. La mobilitat, la descoberta de l’entorn i la interacció 
social són pilars fonamentals en el seu procés de maduració. 
Les famílies estan en una etapa on necessiten suport per poder portar a terme la 
criança dels seus fills i filles en un moment molt sensible on s’han de trobar recolzats al 
màxim possible. 
 
2. OBJECTIU DEL DOCUMENT 
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui 
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de 
les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots 
infants a una educació de qualitat així com donar suport a les famílies en el procés de 
criança dels seus fills i filles. 
 
3. ORGANITZACIÓ I ASPECTES GENERALS DE L’OBERTURA DELS CENTRES. 
 
3.1. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la 
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.  
 

 Grups de convivència i socialització estables 
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor 
és la facilitat que dóna en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent 
una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups 
estables d’infants, amb el seu educador/a referent, el seu/va educador/a de suport  i 
en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren. 
 
Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt 

quotidiana. En l’etapa del 0-3 no es pot garantir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), 

MESURES DE 

PROTECCIÓ 

TRAÇABILITAT 
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per tant s’utilitzarà l’ús de la mascareta, per part de les educadores/educadors en 

aquests grups de convivència estables.   

En el cas que terceres persones de l’equip educatiu es relacionin amb el grup 

estable també hauran de portar mascareta i, en el cas de les educadores rotatives, 

una bata per grup. Les famílies, en el procés de familiarització, entrades i sortides 

també hauran de fer ús de la mascareta.  

 
 
3.2. MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 
 
Necessitats de materials detectades en quant a RISCOS LABORALS i ADEQUACIÓ 

DE L’EDIFICI. 
A continuació es detallen  els materials i demandes sol·licitades al Tècnic de Prevenció 

de Riscos Laborals i al  responsable d’Edificis de l’Ajuntament,  per a la posada en 

marxa del curs escolar. 

 
Necessitats detectades en quant a RISCOS LABORALS per setmana 

   
        

  ARTICLE UNITATS   

  
  

  

  Spray desinfectant 
 

  

  Mascaretes quirúrgiques 100   

  Termòmetres digitals 1   

  Rotllos paper canviadors 7   

  Mascareta FFP2 50   

  Guants Talla M i L 
 

  

  Paperes amb tapa (compres centre ) 7   

  Paperes de cartró per reciclar paper 6   

  Rotllos de paper per mans 8   

  Dispensadors sabó 8   

  Rotllos de paper o depén com sigui dispensador 
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Necessitats detectades en quant a EDIFICIS/NETEJA 

   
        

  ARTICLE UNITATS   

  
  

  

  Augment hores neteja diària (5h + 5h) 30min/dia més   

  Dispensadors sabó jardí 6   

  Dispensadors paper estances i jardins 6   

  Sabaters 
 

  

  Separacions matalassos armaris 62   

  Separacions jardí principal 2   

  Separacions sala gran 
 

  

  Pàrking carros 
 

  

        

 
 
Distanciament físic  
 
El compliment  del requeriment de la distancia  física interpersonal de seguretat, amb 

els infants i educadores no es pot complir en l’etapa del 0-3. 

 

Per això organitzem els grups bombolla, estables en quan als infants, les seves 

educadores i els espais a utilitzar. 

Sí que aplicarem el criteri de distància rigurosament entre el personal adult ( famílies i 

educadores i altres professionals que entrin al centre per dur a terme la tasca educativa. 

 
Higiene de mans  
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels infants així com 
la del personal docent i no docent.  
 
En infants, s’ha de requerir el 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 jardí).  
 
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur 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, o canvi de bolquers. 

▪ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús),  

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.  
 



PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC                                              LA CASA DELS INFANTS LA MUNTANYETA 

7 
 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb 
disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics 
(entrada centre, estances, espais comuns...) es recomana la col·locació de 
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal del centre.  
 

Us de mascaretes Indicació 

1r cicle d’educació infantil (0-3 anys)  No indicada per als infants 
 

En entrar al centre  tot el personal del centre ha de portar la mascareta durant tota la 

jornada.  

 

El Departament de Prevenció i Riscos laborals de l’ajuntament facilitarà tots els EPI’s 

necessaris: mascaretes quirúrgiques, un estoc de guants per a activitats concretes, gel 

hidroalcohòlic, dispensadors i dos termòmetres de distància per  prendre la 

temperatura a totes les persones que accedeixen al centre que accedeixen al centre 

inclós tot el personal que hi treballi. 

 

A més, es lliurarà un stoc d’ EPIs per a tenir disponibles al centre per les situacions que 

ho requereixin 

  
Requisits d’accés als centres educatius  

• 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. 
 

• Es predrà temperatura a l’entrada a totes les persones que accedeixen al 
centre, No podrán accedir al centre les persones (adults i infants) que 
presentin temperatura igual o superior a 37,5ºC 
 

 A la base de dades de cadascun dels centres tindrem disponibles tots els 

telèfons per avisar a les famílies en cas necessari. 

 

• Per tal d’assegurar la traçabilitat i el rastreig s’han  creat unes  graelles per tenir 

el control  de totes les persones que accedeixen al centre  diàriament. Les 

educadores tindran una per registrar quines persones han vingut a portar o 

recollir a l’infant, les cuineres en tindran una altra per anotar proveÏdors o altres 

persones que tinguin accés a la cuina i per últim la direcció/conserge del centre 

en tindran una altra per registrar persones que puguin accedir al centre per fer 

manteniment o altres visites vàries. 

 

A continuació es relacionen els diferents llistats: 
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Dia: 

   

REGISTRE ENTRADA A LES ESTANCES 
   

INFANT ENTRADA/SORTIDA PERSONA 
   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

 

 

Dia: 

   

REGISTRE ENTRADA CUINA 
   

PERSONA ENTRADA/SORTIDA PERSONA 
   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   
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Dia: 

   

REGISTRE ENTRADA CONSERGE/DIRECCIÓ (MANTENIMENT, VISITES) 
   

PERSONA ENTRADA/SORTIDA PERSONA 
   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   
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Control de símptomes  
Les famílies,  han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici 
del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 
  
▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que 
això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en 
cada moment.  
 
▪ Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies 
i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder 
prendre les mesures oportunes.  
 
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). La 
família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.  
 
3.3. NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 
El centre ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada 
a les característiques del centre (Veure Annex 2). 
 
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en els espais 
interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de 
l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 
minuts cada vegada.  
Totes les estances han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es 
deixaran les finestres obertes durant l’estada dels infants al centre.  
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat 
almenys diària. S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en 
establiments i locals de concurrència humana. Cal garantir la desinfecció freqüent 
d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de les 
escales, etc. Les taules de les aules i del menjador s’han de netejar i desinfectar 
després de les activitats i dels àpats, respectivament.  
Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més 
contacte en les manetes de les portes.  
 
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest 
motiu, s’aconsella utilitzar espais com el jardí per a la realització d’aquelles activitats 
puguin fer-se a l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les 
indicacions establertes en el document Neteja i desinfecció en espais exteriors de 

concurrència humana que marca el Departament d’Educació i de Salut de la 

Generalitat. 
 

La secció d’Edificis, que és la responsable de la neteja de l’Ajuntament, és 
coneixedor d’aquestes directrius i ja ha donat instruccions al respecte perquè es 
compleixi tota la normativa requerida tant pel que fa als espais interiors com els 
exteriors. 
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Gestió de 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) 
 
3.4. GESTIÓ DE CASOS  
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 és la direcció del centre.  
No han d’assistir al centre infants, les educadores i altres professionals que tinguin 
símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en 
aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per 
haver 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.. 
 
El protocol a seguir en cas de detectar una sospita és el marcat per les autoritats 

sanitàries: 
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes 
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:  
 

1. L’educadora detecta símptomes en un infant. 
2. L’educadora atén a l’infant amb la mascareta FFP2 i l’acompanya a la sala 

d’aïllament (saleta d’entrevistes). 
3. L’educadora comunica a direcció. 
4. La direcció del centre o l’educadora contacta amb la família i, en cas de 

gravetat, truca al 061. Els símptomes de gravetat són: dificultat respiratòria i 
febre a partir de 39’5º, símptomes d’hipòxia-llavis blaus, distrés respiratori. La 
família ha de venir a buscar l’infant i 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 

5. La direcció ho comunica a la Cap de Xarxa 0-3 de l’Ajuntament 
6. La Cap de Xarxa ho comunica al Departament de Prevenció de Riscos Laborals. 
7. Queda activat el protocol establert COVID19. 
8. La direcció del centre fa seguiment amb la família. 

 
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 tindran com interlocució, les direccions dels 
centres educatius i la Cap de la Xarxa de centres educatius 0-3 de l’ajuntament.  
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Alba Brugués de Can Bou ens dirà quina és la persona referent de La Muntanyeta. 
 
 
3.5  ESPAIS 
Cada grup d’infants tindrà com a espai de referència estable la seva estança i en aquells 

centres que sigui possible la prolongació d’aquesta pel que fa a l’espai interior front 

l’estança (espai passadís) i l’espai exterior front l’estança del jardí. 

 
 
3.5.1. Espai menjador i descans 
Cada grup d’infants menjarà i descansarà a la seva estança o a la seva prolongació. 
 
L’atenció serà per torns i el màxim d’individualitzada. A l’hora del descans es 
mantindran els matalassos distanciats i es mantindrà l’espai ben ventilat. 
 
Quan finalitzi la migdiada de l’infant es trauran els llençols de cada matalàs i es 
guardaran a l’armari de cada criatura. Tot seguit l’educadora rotativa o de suport 
rentarà amb pulveritzador desinfectant el matalàs abans de deixar-ho a l’armari. Veure 
Annex 2 
 
3.5.2. Jardí 
Aquest és parcialitzarà quedant acotats per grups per tal de minimitzar el contacte 
d’un grup amb un altre tant amb materials d’interiors com d’exteriors per tal de poder 
garantir que cada grup  disposa diàriament d’espai a l’aire lliure i moure’s segons les 
necessitats. 
 
Des de la secció d’Edificis ens proporcionaran separadors per poder oferir una secció 
de jardí per a cada grup. (Veure apartat 4.5) 
 
3.5.3  Espais de reunió i treball per al personal 
Sempre que es pugui es farà a l’aire lliure i mantenint les distàncies de seguretat. Quan 
no sigui possible i l’aforament de la reunió sigui, de més de 10 persones, les reunions 
es podran fer telemàticament. 
 
Tot el personal farà les entrades al centre per la porta principal del vestíbul. Cal entrar 
al centre sense sabates, traint-se les sabates al vestíbul i fent el canvi de roba tot el 
personal al vestuari. 
 
Es tindrà a l’abast material per higienitzar i desinfectar teclats, ratolins, cada cop que 
es fa servir. 
 
3.5.4 Espais i estones d'àpats per al personal de centre 
 
Amb aquesta nova situació, a la cuina només podran tenir accés la cuinera i l’ajudant 
de cuina.  La cuinera deixarà preparat l’àpat de cada educadora en safates individuals  i 
tapades amb film transparent. 
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El personal educador que es queda a dinar al centre, es repartirà en diferents espais del 

centre per tal que no coincideixin més de tres utilitzant un mateix espai  i sempre 

guardant les mesures de seguretat marcades ( Distanciament, neteja, mascareta fins el 

moment de l’àpat…). Si s’utilitza el microones per escalfar el dinar s’haurà d’higienitzar 

després de cada ús. 

Pel que fa als proveïdors,  deixaran tot el material a la porta del magatzem. 

 
3.6. FLUXOS DE CIRCULACIÓ  
 
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i 
organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i 
moments determinats. (Veure gràfic de fluxos al punt 4.4) 
 
3.6.1. Entrades i sortides  
 
Per part de l’equip de centre: 
Tot el personal farà les entrades al centre per la porta principal del vestíbul per tal de 
no contaminar la cuina amb la roba i sabates del carrer. Només entrar cal treure's les 
sabates al vestíbul i anar directament al vestuari per tal de treure's la roba. Podem 
coincidir un màxim de dues persones al vestuari, així que hem d'organitzar els horaris 
d'entrada de cadascú per tal de poder canviar-nos i arribar a temps a les estances. 
Podem valorar la possibilitat de fer ús WC del centre a tal efecte i, d'aquesta manera, 
ser 3 persones les que es canvien alhora. 
 
Per part de les famílies: 
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, tenint en compte el 
nombre d’accessos i el nombre de grups estables. Durant les entrevistes del setembre 
s'acordarà amb les famílies l'horari aproximat d'arribada i sortida per tal d'evitar 
aglomeracions. 
El centre identifica 3 accessos possibles. S’estableix els punts d’entrada i sortida, i 
queda marcat quins grups accediran i sortiran per cada punt. En qualsevol cas, només 
podrà acompanyar a cada infant una persona adulta 
L'adult que acompanyi a l'infant pot accedir a l'interior de l'edifici seguint, des del 
primer instant, totes les mesures de protecció establertes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cadascun dels accessos, s'habilitarà un espai d'ús exclusiu per depositar les sabates 
del carrer tant d'infants com dels seus acompanyants.  
 
Els horaris d'entrades i sortides seran els següents: 

 

Ús de 

mascareta 

 

Treure's 

les sabates 

 

Desinfectar-se 

les mans 

 

Mantenir 

distància de 1’5m 
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Entrada matí De 9:00 a 10:00 

Sortida matí* De 11:30 a 12:00 

Sortida migdia De 15:00 a 15:30 

Sortida tarda De 16:00 a 17:00 

* Durant el mes de setembre els infants que no dinin sortiran, com a màxim a les 11:30 
i acordaran amb les educadores a quina hora vindran a recollir a la criatura depenent 
de com estigui vivint el procés de familiarització. 
 
3.7.Altres activitats  
 
3.7.1. Familiarització  
Durant el període de familiarització en els centres les famílies dels infants poden 

acompanyar-los a l’estança seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes a 

l’apartat de familiarització. (Veure l'apartat  4.1 ) 
 
Ventilació: a les estances, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3 
vegades al dia i, en el cas dels espais comuns com sales de reunions, sala gran,... també 
quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior. El conserge es farà càrrec a 
primera hora del matí de deixar totes les finestres i portes que donen al jardí obertes i, 
a partir de les 9h, cada parella educativa d'educadores es farà al càrrec.  
 
Ocupació: en cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona disposi 
d’un espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i 
persones educadores. 
 
Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i 
desinfecció del centre.  
 
 
3.7.2. Acollida matinal  
L’acollida matinal de 8h a 9h no s’oferirà durant el curs 2020-21 degut a que no es pot 

garantir la traçabilitat ja que s’acull a infants de diferents grups.  

.  
 
3.8. MESURES ESPECÍFIQUES EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE  
Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el 
cas que ho indiqui el personal del centre seguint totes les mesures de protecció 
establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En 
qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants han de ser els mínims possibles 
per cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic 
de seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada als 
accessos al centre educatiu.  
 
A continuació s’exposen alguns apartats més específics per a aquests tipus de centre:  
 
Joguines. Als centres no hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i 
desinfectar amb facilitat. Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent, 



PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC                                              LA CASA DELS INFANTS LA MUNTANYETA 

15 
 

seguint les indicacions oportunes per a cada material. 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, s'establirà una graella d'horaris per tal 
que sigui compatible amb bugaderia i cuina. Si no és possible dur-ne a terme el rentat 
a temperatura elevada, probablement no sigui recomanable tenir-les al centre. Les 
joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a 
base d’alcohol propílic al 70ºC.  
Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu per al grup estable. En el cas 
dels infants més petits (<12 mesos) es pot valorar que disposin de joguines (tipus 
sonall o mossegador, per exemple) d’ús individual.  
 
Alletament matern. Sempre que sigui possible, cal tenir un espai habilitat dins el 
centre per tal que les mares puguin alletar evitant el contacte amb la resta d’infants. 
Cal tenir previst diferents espais preparats.  
 
Xumets i biberons. Els xumets i els biberons s’han 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.  
 
(1) Les condicions especificades en aquest document pel que fa a educació infantil de 
primer cicle són aplicables a partir del dia de l’aprovació d’aquest document per part 
de PROCICAT.  
 
Bolquers  
Procediment per al canvi de bolquer: veure Annex 3  
 
Roba i calçat. Es recomana substituir tovallons i tovalloles de roba per material 
equivalent de paper. En el cas dels pitets de roba, seran d’ús diari i caldrà guardar-los 
en bosses de plàstic individuals i tancades. En el context actual és recomanable que 
llençols, tovalloles i pitets es rentin a >60ºC. Els llençols es canviaran setmanalment, 
però cal garantir que es guarden de manera individual entre els diferents usos.  
Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola pot ser recomanable que els infants es treguin 
les sabates i les canviïn per uns mitjons o unes sabates d’ús exclusiu per a l’aula que ja 
estiguin al centre. Caldrà que aquells infants que es treguin les sabates de forma 
autònoma, es rentin les mans després de fer-ho. Per sortir al pati caldrà repetir el 
procediment.  
En relació amb el personal docent i no docent cal que disposin de roba i calçat d’ús 
exclusiu per al centre. La roba ha de ser rentada a una temperatura >60ºC, com a 
mínim 2 vegades per setmana.  
 
Mascaretes. En el cas dels infants, no són adequades per sota dels 3 anys. Per tant, 

només són d’ús pel personal docent i no docent dels centres educatius . Tot el personal 

haurà de portar mascaretes, ja que la distancia de seguretat no es pot mantenir entre 

els infants i les educadores. També s’haurà de portar quan la distancia no es pugui 

guardar entre les persones adultes. 

 



PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC                                              LA CASA DELS INFANTS LA MUNTANYETA 

16 
 

Guants. 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. 
 
Cotxets. Actualment no comptem amb un espai a dins del centre disponible per a 
guardar els cotxets. Hem demanat a les famílies que busquin la manera de no portar el 
carro al centre però, en cas de ser indispensable, podran deixar-ho a la intempèrie a la 
zona del jardí principal on antigament havia ubicat un hort.  
 
Lavabos. Els lavabos es poden obrir a les famílies. Pel personal del centre es recomana 
el WC intern, d'ús exclusiu del personal.  
 
 
4. PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC DE CENTRE  
 
Aquests pla d’actuació bàsic fa referència a les dues tipologies de serveis que 
s’ofereixen a la Casa dels Infants La Muntanyeta: l'Escola Bressol i els Serveis Educatius 
per a Infants i Famílies.  
 

El pla d’organització del centre ha d’estar a disposició de la Inspecció d’Educació, i es 

publicarà a l’espai web del centre. 
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4.1 FAMILIARITZACIÓ. 
La familiarització és el període que engloba els primers dies de curs i que té com a 
finalitat ajudar a les criatures a establir un vincle amb les educadores, els espais del 
centre i la resta de persones que formen part del seu grup. Per aconseguir-ho, és 
important donar temps als infants i crear un ambient que ajudi a sentir-se segur. 
 
Els grups d’infants seran estables també durant aquest període i, tant els infants com 
els adults, faran únicament ús dels espais específics per al seu grup. Serà 
imprescindible que, durant l’estada al centre, els familiars segueixin totes les mesures 
de prevenció i seguretat establertes així com les indicacions de l’equip educatiu. 
(Veure apartat 3.2) 
 
Per aquest motiu, per l’Escola Bressol s’han organitzat: 
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- Reunions de famílies noves al mes de juliol de 9:00-10:30 distribuïdes per grups de la 
següent manera: 
 

Dijous 16 Divendres 17 Dilluns 20 

   Blau i Lila Taronja i Vermell Groc 

 
- Entrevistes individuals amb totes les famílies: del dia 4 al 8 de setembre. 
 
- Primers dies: 9, 10, 14, 15 i 16 de setembre els infants assistiran al centre organitzats 
en dos torns i acompanyats per un únic familiar, tot preservant un nombre màxim de 
10 persones adultes acompanyants per grup. 
 
A partir del dia 17 es podrà continuar acollint a un adult per infant durant l’estona que 

el seu fill/a necessiti, continuarem preservant un nombre màxim de 10 persones adultes 

acompanyants per grup. 

 
 
4.2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS I ESPAIS INTERIORS I EXTERIORS. DINS I FORA 
 

GROC 
 

TARONJA 
 

VERMELL 

           Número infants 
 

9 
 

Número infants 
 

12 
 

Número infants 
 

13 
Educadora 
referent 

 
E.V. 

 
Educadora referent 

 
A.V. 

 
Educadora referent 

 
M.M. 

Educadora suport 
 

L.G. 
 

Educadora suport 
 

A.B. 
 

Educadora suport 
 

I.C. 

Educadora extra 
 

Direcció 
 

Educadora extra 
 

SEIFs A 
 

Educadora extra 
 

SEIFs A 

Espai interior estança Espai groc 
 

Espai interior estança Espai taronja 
 

Espai interior estança Espai vermell 

Espai interior sala 
 

Sala davant 
Espai Groc 

 
Espai interior sala 

 

Sala davant 
Espai Taronja 

 
Espai interior sala 

 

Sala davant 
Espai Vermell 

Espai exterior 
 

Porxo i jardí 
groc 

 
Espai exterior 

 

Porxo i jardí 
taronja 

 
Espai exterior 

 

Porxo i jardí 
vermell 

           BLAU 
 

LILA 
               Número infants 

 
20 

 
Número infants 

 
19 

    Educadora 
referent 

 
J.dH. 

 
Educadora referent 

 
E.S. 

    Educadora suport 
 

M.A. 
 

Educadora suport 
 

M.C. 
    Educadora extra 

 
SEIFs B 

 
Educadora extra 

 
SEIFs B 

    Espai interior estança Espai blau 
 

Espai interior estança Espai lila 
    

Espai interior sala 
 

Sala gran 
davant Espai 
Blau 

 
Espai interior sala 

 

Sala gran 
davant Espai 
Lila 

   
Espai exterior 

 

Porxo i jardí 
blau 

 
Espai exterior 

 

Porxo i jardí 
lila 
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           SEIFs 
                   Educadora 

referent 
 

I.M. 
        Educadora suport 

 
S.S. 

        Educadora extra 
 

Direcció 
        Espai interior estança Espai SEIFs 
        

Espai interior sala 
 

Sala gran 
davant espai 
SEIFs 

       
Espai exterior 

 

Jardí davant 
SEIFs 

         
 
Durant el proper curs comptarem a l’Escola Bressol amb 4 parelles de germans de 
diferents edats. Els hem distribuït de tal manera que, en cas d’aparèixer un cas positiu 
en algun dels grups d’aquests infants, tingui el mínim d’afectació possible a la resta. Els 
infants queden lligats de la següent manera: 
 

GROC TARONJA VERMELL BLAU LILA 

     Germans A     Germans B   

Germans B   Germans B  

    Germans C   Germans C 

    Germans D   Germans D 

  
A l’equip d’Escola Bressol hi ha dues educadores amb reducció de jornada, per tant, les 
educadores de suport d’aquells grups sortiran a dinar i entrarà una educadora de SEIFs 
(sempre la mateixa) a aquelles estances durant aquesta estona. Haurà de fer servir 
mascareta i bata quirúrgica. 
 
Cada grup comptarà amb una estança d'ús únic, una part del jardí vallada i una zona de 
sala (interior). La desinfecció la faran les companyes de neteja de 10:00-11:00 i de 
17:00-22:00.  
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4.3 ORGANITZACIO DEL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT. 
 

 
GROC TARONJA  VERMELL  BLAU LILA  

 
SEIFs 

        
REFERENT 

E.V. 2/3 A.V. 2/3 
M.M. J.dH E.S. 

 
I.M. 85% 

L.G. 1/3 A.B. 1/3 
 

V.G. 15% 

            
  SUPORT  L.G. A.B. I.C. M.A. M.C. (S) 
 

S.S. 

 
Direcció ML. C. 

Auxiliar de Serveis MI.O. 

Cuinera H.P 

Ajudant de cuina M. 

Neteja S i S 

 
A més, comptarem cada dia amb C.M. al matí de 11:00-13:00 i de M.A. de 15:30-17:00 
per ajudar a les educadores a posar i treure els llençols als matalassos, rentar joguines i 
per quedar-se amb les criatures que han mostrat algun símptoma al centre mentre un 
familiar el ve a recollir. 
 
 
4.4  ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES i FLUXOS DE CIRCULACIÓ 
 
Els espais destinats a què els familiars i els infants es treguin les sabates són els 
següents: 

 
 
Els circuits d’entrada i sortida d’infants i famílies a cada estança seran: 
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Cal tenir en compte aquells infants que arribin o tinguin que marxar en horari fora 
d’entrades i sortides i els espais comuns estiguin ocupats com per un altre grup que no 
sigui el seu caldrà buscar alternatives de circuïts ( segons el momento caldrà fer 
adaptacions) 
 
 
4.5 ORGANITZACIÓ MATERIAL I MESURES D’HIGIENE 
Material estances (educadores migdia i tarda) 

Materials jardí (educadora de suport o rotativa) 

Materials zones comuns (educadores rotatives) 

Horaris bugaderia rentadora (conserge i educadores) 

Horaris rentavaixelles amb cuina (educadores de suport de centre i rotatives) 
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4.6 ORGANITZACIÓ DEL JARDÍ 
 

 
 
 
Cada grup d’infants farà ús de l’espai del jardí que té justament davant de la seva 
estança, tal com indica la imatge.  
 
4.7 UN DIA A L’ESCOLA BRESSOL 
 
8:50 a 9h 
Fitxar, canviar-se de roba, muntar estança. 
 
9h a 9:30h 
Acollir les entrades de cada infant amb la seva familia. Durant el mes de setembre i 
octubre serán les dues educadores d’estança que faran les entrades. 
Joc i moments de vida quotidiana 
 
9:30h a 10h 
Deixar  el registre dels comensals dinar i berenar a la prestatgeria del passadís de cada 
estança, cuinera ho recollirà.  Joc, moments de vida quotidiana. 
 
10h a 11:30h 
Moments vida quotidiana, joc 
 
11:30h a 13h 
Sortides, menjar per torns, joc, migdiada progressiva 

 
13 a 15h 
Migdiades progressives, neteja joguina, neteja matalassos 
 
15 a 15:30h 
Sortida infants migdia amb menjador 
 
15:30 a 16h 
Berenar 
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16 a 17h 
Joc, vida quotidiana i sortida infants jornada complerta amb menjador 
 
 
4.8 MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ PER TAL D’EVITAR EL RISC DE CONTAGI 
 
Tríptic informatiu a les famílies durant la primera reunió al juliol per les famílies de nova 

incorporació, famílies amb continuïtat se’ls hi enviarà per correu al juliol i a la reunió de 

setembre se’ls hi donarà en mà. Aquest document està validat per l’equip de pediatria 

del CAP de Can Bou a data 14 de juliol de 2020.  

 

 

 

4.9 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 19 

 

1. Detecció de símptomes (educadora) 
2. Atendre infant 
3. Comunicació direcció 
4. Aïllament infant a la sala (educadora o educadora rotativa o direcció) 
5. Comunicació a la família, segons la gravetat 061 (direcció o educadora) 
6. Comunicació a la Cap de Xarxa 
7. Comunicació al Departament de Prevenció de Riscos Laborals 
8. Seguiment del protocol establert COVID 19 
 
(Mirar punt 3.4) 
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4.10  PLA DE VENTILACIÓ NETEJA I DESINFECCIÓ 
 
Cada grup tindrà les pròpies joguines d'estança aquestes serán netejades per les 
educadores en horaris acordats. Els espais comuns serán fraccionats per dies per tal de 
garantir la higiene dels materials. 
 
En quan a la ventilació de 8:15h a 9 h el conserge s'encarregarà de deixar obertes totes 
les portes i les finestres per tal de tenir una prèvia ventilació abans de que s'iniciï 
l'activitat escolar. (Veure Annex 2) 
 
 
4.11 ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL 
I EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 
 
La metodologia que usarem per a donar servei a les famílies, continuarà essent el que 
vam posar en marxa en l’anterior confinament a partir del mes de març de 2020. 
Depenent de si el confinament sigui parcial o total, aquestes mesures s’aplicaran als 
grups afectats o a la totalitat del centre: 
 

 Seguiment mensual a les famílies a través de trucades telefòniques 

 Enviament d’articles d’interès pedagògic i adequat al moment evolutiu del grup 
en qüestió 

 Enviament d’articles d’interès pedagògic i adequat al moment evolutiu de la 
familia concreta que tingui necessitat 

 Enviament per e-mail d’infografies a les famílies amb propostes de 
joc/materials/aspectes rellevants a tenir presents en les vivències dels Infants 
de 0 a 3 anys 

 Enviament per e-mail de recomanacions de lectures (articles, llibres, podcasts, 
lives, xerrades per Youtube) a les famílies 

 Reunions setmanals de Parella educativa 

 Reunions setmanals de petit equip d’EB (grups de nadons i petits per una banda 
i grups de grans per una altra banda) i de SEIF’s. 

 Reunions de Grans Equips (aquí hi participa tot el personal docent del centre, 
inclosa la direcció) 

 Reunions quinzenals de coordinació de la direcció amb les parelles educatives 

 Reunions quinzenals de coordinació de la direcció amb les educadores dels 
petits equips d’EB (grups de nadons i petits per una banda i grups de grans per 
una altra banda) i de SEIF’s. 

 Reunions setmanals de l’equip tècnic de la xarxa 0-3. 
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5. SERVEIS EDUCATIU PER INFANTS I FAMÍLIES: SEIF’S 
 
La previsió d’iniciar aquests serveis és al mes de novembre, segons evolució de la 
pandèmia.  
Les educadores de SEIF’s mentre aquest no funcioni, destinaran part del seu horari donant 
suport a l’Escola Bressol  
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El pla d’organització del centre ha d’estar a disposició de la Inspecció d’Educació, i es 
publicarà a l’espai web del centre.  
Aquest plà ha estat aprovat pel Consell Escolar a data 21 de juliol de 2020 i revisat 
per última vegada el 8 de setembre de 2020. 
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Annex 1  

(S’enviarà a les famílies per correu el proper 10 de setembre de 2020) 

 

 
 

 (Declaració responsable a signar a la primera entrevista de setembre, abans 

d’iniciar l’escolarització) 
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≥ 1 vegada 

al dia 
Comentaris Qui s’encarrega? 

Ventilació de 
l’espai 

+ 
Mínim 10 
minuts 3 

vegades/dia 
Consergeria 

Manetes i poms de 
portes i finestres 

X  

Equip de neteja 

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 

ascensors 

X  

Superfície de 
taulells i 

mostradors 
X  

Cadires i bancs X 

Especialment 
en les zones 

que contacten 
amb les mans 

Grapadores i altres 
utensilis 

d’oficina 
X  

Cada persona  
 
 

Aixetes X  

Ordinadors, sobretot 
teclats i ratolins 

X 

Material electrònic: 
netejar amb un drap 
humit amb alcohol 

propílic 70º 

Telèfons i 
comandaments a 

distància 
X 

Interruptors 
d’aparell 

electrònics 
X 

Fotocopiadores X 

 Es recomana disposar d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre educatiu en funció dels diferents 
espais i la seva ocupació i concurrència. 

 Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de productes incompatibles pot 
provocar intoxicacions. Veure enllaç 1 al final del document. 

 La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels desinfectants. 
 Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de precaució indicades. 
 Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament per persones/grups 

diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, sales de reunions amb reunions 

successives, menjadors amb diferents torns, zones d’elevada freqüència de pas i recepció, etc. 

 

Annex 2. PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES 

EDUCACTIUS 

 

En la franja horària de 8.15h a 9h el conserge obrirà totes les portes i finestres del centre. Al 
llarg de la jornada de 9h a 17h serà cada parella educativa qui s’encarregui de la ventilació 
d’estances. 
 
Desinfecció diària de l’equip de neteja de 17h a 22h de dilluns a divendres. 
 
Els materials de cada estança es rentaran diàriament o setmanalment segons el material amb 
coordinació de l’equip educatiu. 
 
Els materials propis de l’infant serà la família l’encarregada de la seva higiene. 
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 Es recomana disposar d’un Pla de neteja i desinfecció adaptat a cada centre educatiu en 
funció dels diferents espais i la seva ocupació i concurrència. 

 Utilitzeu només els desinfectants apropiats i amb mesura, l’excés i la barreja de 
productes incompatibles pot provocar intoxicacions. Veure enllaç 1 al final del 
document. 

 La neteja s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció per garantir l’eficàcia dels 
desinfectants. 

 Els productes s’han d’utilitzar seguint les indicacions de les etiquetes i adoptant les mesures de 
precaució indicades. 

 Cal fer neteja i desinfecció més d’una vegada al dia en espais utilitzats successivament 
per persones/grups diferents amb més freqüència com lavabos, espais multi activitats, 
sales de reunions amb reunions successives, menjadors amb diferents torns, zones 
d’elevada freqüència de pas i recepció, etc. 

 La ventilació es tant important com la neteja en especial on hi ha presència continuada 
de persones. 

 

+ = ventilació x = neteja i desinfecció n = neteja 

 
 Abans 

de cada 
ús 

Després 
de 
cada ús 

Diària
-ment 

≥ 1 vegada 
al dia 

Comentaris Qui 
s’encarrega? 

Ventilació de 
l’espai 

   + Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Educadores 

Superficies 
o punts de 
contacte 
freqüent 
amb 
les mans 

   x  
37 

Cada persona 

Terra    x  Equip de neteja 

Materials 
de jocs 

  x  També si hi ha un 
canvi de grup 
d’infants 

Educadores i equip 
de neteja 

   Les joguines de 
plàstic dur poden 
rentar-se al 
rentaplats 

 

Joguines 
de plàstic 

  x  Educadores i equip 
de neteja 

Joguines o 
peces de 
roba 

  x  Rentadora (≥60ºC) Educadores i 
consergeria 

Ventilació de 
l’espai 

   + Mínim 10 
minuts 3 
vegades/dia 

Educadores 

Superfícies 
on es 
prepara el 

x x    Educadores 
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menjar 

Plats, gots,  x   Amb aigua calenta:  
coberts...  rentats a elevada  

  temperatura. Equip de cuina 

  Sense aigua calenta:  

  desinfecció en 
dilució de 

 

  lleixiu al 0,1 %.  

Fonts d’aigua    x  Cada persona 

Taules, 
safates de 
trona 

x x    Educadores 

Taulells  x    Educadores 

Utensilis 
de cuina 

 x    Equip de cuina 

Taules per 
a usos 
diversos 

x x    Educadores 

Terra    x  Equip de neteja 

 

       

Ventilació 
de l’espai 

  +  
Mínim 10 
minuts 3 

vegades/dia 
Educadores 

Canviadors x     Educadores 

Rentamans   x   
Especialment 

després de l’ús 
massiu (després del 

pati, després de 
dinar) i sempre al 

final de la jornada. Equip de neteja 

Inodors   x  

Terra i altres 
superfícies 

  x  

Dutxes x     

Cubells de 
brossa, 

bolquers o 
compreses 

 x    

Ventilació 
de l’espai 

  +  
Mínim 10 
minuts 3 

Educadores 



PLA D’ORGANITZACIÓ BÀSIC                                              LA CASA DELS INFANTS LA MUNTANYETA 

31 
 

vegades/dia 

Bressols i 
llits 

 x   

 
 

També quan canvia 
l’infant que l’utilitza 

Educadores 

Fundes de 
matalàs i 

de coixí 
   

Rentat a 
≥60ºC 

(setmanal
ment) 

Consergeria 

Mantes    

Rentat a 
≥60ºC 

(setmanal
ment) 

Terra  x   També si hi ha un 
canvi de 

grup d’infants 

Educadores i equip 
de neteja 

Altres 
superfícies 

 x   
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Annex 3. Procediment per al canvi de bolquer 
 

Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, renteu-

vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, 

crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets).  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 39 

cal, traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta. 

 

Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. Aixequeu les cames 

de l’infant metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i 

evitar que es tornin a embrutar amb el bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de davant a 

l’esquena i utilitzeu una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida 

cada cop que feu lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes  dins el bolquer brut. Els draps 

reutilitzables s’han de guardar en una bossa de plàstic o receptacle tancat (a l’abast del braç de 

les taules de canvi de bolquers) fins que es puguin rentar. 

 

Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i doblegueu-

ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa tancada o un 

receptacle adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, poseu-los en una bossa de 

plàstic. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu que no s’hagi 

mullat la superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del paper que 

sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona de manera que el paper de sota 

les natges sigui sec. 

Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada (vegeu l’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. 

 

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. 
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Annex 4. Llista de comprovació per l’obertura diària del centre     
 
Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius 

Acció C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant un 

mínim de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de sabó 

suficient? 

  

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major contacte 

(poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors 

ascensor, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais 

docents? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?   

Acció C F 

Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu que les 

que presentin condicions considerades de risc o que estiguin embarassades 

es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de 

Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de 

protecció (mascaretes)? 

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de 

ventilació? 

  

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?   

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 

respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les 

mesures de protecció i prevenció? 

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant 

les entrades i les sortides del centre educatiu? 

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 

epidemiològic? 

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir l’educació 

a distància en cas d’un nou confinament? 
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Acció C F 

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de l’escola durant 

un mínim de 10 minuts? 

  

Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules disposen de 

sabó suficient? 

  

Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?   

Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel suficient?   

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de major 

contacte (poms de les portes, baranes, interruptors, bancs, polsadors 

ascensor, etc.)? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i espais 

docents? 

  

S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?   

S’ha realitzat la neteja i desinfecció de jocs i joguines?   
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Annex 5. Declaració responsable   
(Signat per les famílies durant l’entrevista individual del 2 al 8 de setembre de 2020) 
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Annex 6: Recomanacions per als períodes d’acollida  

Espai  

 

 

 

 

 

 

Persona acompanyant 

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si 

presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. 

Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la 

COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant 

de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica 

crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en 

fase activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la 

conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència. 

Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona 

(que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en 

el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues persones. En aquest 

 
 

Aire lliure: és recomanable que el període d’acollida es realitzi, encara que sigui de manera parcial, 

en un espai exterior del centre educatiu (pati). 

Ventilació: a les aules, caldrà ventilar adequadament, almenys durant 10 minuts 3 vegades al dia i 

quan canviï el grup de persones que hi ha a l’interior. 

Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i desinfecció del 

centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula. 


