Llar d’ Infants Municipal
Riudellots de la Selva

Pla d’organització curs 2020-2021
Centre: LLAR INFANTS MUNICIPAL
RIUDELLOTS DE LA SELVA

El Pla d’actuació de centres educatius pel curs 2020-2021 aprovat pel PROCICAT en data 03 de
juliol de 2020, estableix que cada centre educatiu elabori el seu Pla d’Organització de Centres i
apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de l’admissió dels alumnes.
Seguint les instruccions, el centre ha elaborat el següent Pla d'Organització
Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes.

Data d’aprovació Consell Escolar: 7 de setembre de 2020
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Diagnosi El curs 2019/2020 va ser un curs diferent , a principis d’any la tempesta Glòria ens va privar
d’anar a la llar d’infants i a la resta d’escoles de tot Catalunya. Va ser una experiència força
estranya i nova alhora però res comparable amb l’etapa de confinament que vam haver de
patir.
Durant aquest període i per tal de poder seguir tenint contacte amb els infants i les seves
famílies, les educadores vam revisar i coordinar amb videotrucades les programacions que ja
teniem preparades i les vam adaptar a la nova situació . Via whatsapp i amb document de
word s'enviaven setmanalment a les famílies i se'ls donaven explicacions i orientacions per tal
de poder dur a terme en la mesura que els fos possible i sense cap obligació, unes activitats
diàries a les quals s'hi adjuntaven enllaços per poder-les realitzar amb més facilitat i tenir un
suport. Vam intentar que es seguissin treballant les tres àrees: la descoberta d’ells/es
mateixos/es i els altres, la descoberta de l’entorn, i la comunicació i el llenguatge.
Vam enviar varis videos als nens i les nenes de la Llar , entre ells, una producció pròpia de la
llegenda de Sant Jordi. El retorn d'agraïments va ser una injecció d’energia per a seguir
treballant des de casa pels nostres infants, ja que es fa feixuc dedicar-se només a la part de
preparació de les activitats sense poder observar com es desenvolupen. Alguns pares i mares
van enviar fotos del procés o del resultat d’algunes de les activitats proposades per part
nostra. Va haver-hi feedback.
S'intentarà tornar a reemprendre un nou curs tenint en compte l'excepcionalitat del moment.

1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que farà atenció
presencial al centre:
Docents
No
docents

4
1monitora
menjador
+1 personal
de neteja

2.- Alumnat que assistiran presencialment al centre:
1 any
2 anys
TOTAL

7
14
21

3. Servei acollida matinalNo es donarà aquest servei de 8,00h a 8,30h per manca de peticions i no arribar al mínim
d'alumnes que estableix la Corporació.
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4.- Organització del Centre de 8,30h a 18,00h:
Dins aquest apartat es contemplen tots els alumnes matriculats a la llar d'Infants de Riudellots
de la Selva, el personal docent i no docent , les aules, els horaris d'entrades, sortides,
menjador i esbarjo.
S’organitza de 8,30 a 18,00h de la següent forma:
Nivell
(criteri
per
grup
d'edat)

P1

Grups
(Núm
alum)

7

Docent de
referència
(estable)

Aula
estable

Hora
entrada

Hora
sortida

Servei
Menjador
+descans

Esbarjo

TEI i tutora
(Mercè Johé)

Aula de les
abelles

de 8,30h a
9,00h

de 12,00h
a 12,30h

12,00 a
15,00h

i de 15,00 a
15,15h

les 15,00h

(monitora
ScolarestAntonia
Rabaneda)

10,20h a
11,15h
i de
15,00h a
15,45h

de 17,00h
a 17,15h
de 17,45h
a 18,00h
+suport
mestra
(Anna VinyesDirectora)
Aula temporal
però sempre
per aquest
grupSala
experimentació

P2

14

TEI i tutora
(Cristina Diaz)

Aula dels
crancs

de 8,30h a
9,00h

de 12,00h
a 12,30h

12,00 a
15,00h

i de 15,00 a
15,15h

les 15,00h

(Educadora
suport P2Hellen Ulloa)

de 17,00h
a 17,15h
de 17,45h
a 18,00h
+suport TEI
(Hellen Ulloa)
Aula temporal
sempre per
aquest grupSala polivalent

*L'horari de totes les educadores és sencer: 7,5 hores diàries.

de 10,20h
a 11,30h
i de
15,00h a
15,45h
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Observacions:
El curs començarà el 14 de setembre. L'evolució de la pandèmia fa preveure un escenari d'una
"certa normalitat" pel que fa als aspectes organitzatius i per tant, la planificació general dels
grups d'alumnes s'ajustarà als criteris habituals d'organització del centre.
S'agruparan els alumnes en dues aules que sempre seran les mateixes: 1 aula de P1 ("aula de
les abelles") amb set nens/es i 1 aula de P2 ("aula dels crancs") amb 14 nens/es. Hi haurà una
tutora per cada aula més una suport que sempre serà la mateixa per a cada grup. La Directora
compaginarà la part assistencial de suport del grup de P1 amb les tasques de direcció.
Aquests grups es mantindran junts en totes les activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a
l'aula com al pati. A l'interior de la llar els dos grups ocuparan sempre els mateixos espais.
Els espais són suficientment grans com per poder garantir la distància interpersonal mínima.
Apart de les aules, s'utilitzaran de manera temporal, la sala d'experimentació pels nens de P1 i
la sala polivalent, pels nens/es de P2.
La disposició del mobiliari sempre tindrà en compte que es puguin mantenir distàncies.

5. Organització de les entrades i sortidesLa nostra llar és una planta baixa. Només hi ha dues portes que donen directament al carrer.
Una és la porta principal amb vestíbul que s' utilitzarà per entrada i l'altra és la de l'ala dreta
de l'espai dormitori que s'utilitzarà com a sortida.
Les entrades i sortides de la llar es faran dintre els horaris marcats.
En les hores d'inici i final de les activitats educatives, l'entrada i sortides dels dos grups (P1 i P2)
s'organitzaran de la següent manera:
Matí*Grup de P1 i P2 - entrada de les 8,30h a les 9,00h i sortida migdia de 12,00h a 12,30h

Tarda*Grup de P1 i P2 - entrada entre les 15,00h i les 15,15h nens no menjador
i sortida a les 15,00 en punt nens menjador
- sortida entre les 17,00h i les 17,15h
- sortida entre les 17,45h i les 18,00h
Per evitar aglomeracions, l'acompanyament dels infants els farà una única persona. Aquesta
persona haurà de guardar les distàncies de seguretat fora de les instal.lacions esperant-se en
els punts de color marcats a terra.
P1 - punts verds
P2- punts blaus
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L' educadora suport de cada grup recollirà els seus alumnes i seguint el protocol sanitari els
acompanyarà a l'aula corresponent amb la tutora corresponent. Es prendrà la temperatura.
Es recomana que pares i mares no accedeixin a l'interior del recinte excepte que ho indiqui el
personal del centre, com per exemple, en el període d'adaptació dels alumnes nous.

6. Organització de l'espai d'esbarjoDonat que les zones exteriors són espais de baix risc de transmisió del coronavirus, s'utilitzarà
l'espai del pati per a la realització d'aquelles activitats que puguin fer-se a l'aire lliure.
S'intentarà organitzar i fer la major part d'activitats en aquest espai i en espais propers a la llar
(passejades pel poble,...) sempre que es pugui i el temps ho permeti.
La sortida al pati serà des de les 10,30h fins a les 11,30h.aproximadament.
L'espai és prou gran com per poder garantir el distanciament individual. Es disposa d'una tanca
que parteix el pati en dues parts per tal que el grup de P1 i el de P2 estiguin separats i no
puguin tenir contacte físic ni de joguines.
La sortida de P1 es realitzarà des de la porta de l'aula de les abelles que dóna al porxo cobert
passant per la part esquerra del mateix fins a accedir al pati; i la de P2 , des de la porta de
sortida de l'aula dels crancs passant per la part dreta del porxo cobert fins a accedir a l'altre
pati.
L'horari aproximat és el següent:

ESBARJO
GRUP

Horari matí

Horari tarda

P1
P2

de 10,20h a 11,15h

de 15,00h a 15,45h

de 10,20h a 11,30h

de 15,00h a 15,45h

En els mesos d'excessiva calor aquest horari es veurà modificat intentant evitar sortir en les
hores de més sol. En aquest període la sortida es farà a primera hora del matí i a darrera de la
tarda.

7. Relació amb la comunitat educativaa) Sessions del consell escolarLa previsió és convocar via telemàtica o presencial mantenint les mesures de seguretat, una
reunió al setembre i una altra després del periode de preinscripcions i abans d'acabar el
curs escolar.
Si per alguna circumstància cal convocar-ne una d'extraordinària es farà en el moment
que calgui.
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b) Reunió de grup d'inici de curs (funcionament de la llar)Es farà diferent respecte a altres anys.
Les normes d'organització i funcionament juntament amb el reglament municipal aprovats
recentment i el pla d'obertura estaran penjats a l'espai web per qui les vulgui consultar.
El resum de la PGA i altres informacions específiques d'aquest curs s'explicaran als
pares/mares el dia de la reunió presencial que es farà el 9 de setembre. S'aprofitarà per
fer verbalment totes les explicacions i aclaracions oportunes respecte al pla d'organització i
altres informacions d'interés.
Pels que no hi puguin assistir se'ls hi enviarà la informació via correu electrònic.
Els pares/mares del grup de P1 aniran a l'aula de les abelles respectant sempre les mesures
de distanciament, higiène i mascareta.
Els pares/mares del grup de P2 aniran al porxo exterior de la sala polivalent respectant
sempre les mesures de distanciament, higiène i mascareta.
Només es permetrà l'assistència d'un membre de la família de cada alumne.
c) Procediments de comunicació amb les famíliesEs posarà un full informatiu de cóm ha anat el dia a la motxilla de cada infant. No s'haurà de
retornar.
Si l'endemà els pares han d'informar d'algun aspecte que pugui ser important pel dia a dia
de l'infant caldrà que ho facin trucant al telèfon fix de la llar. En cas que el fix no funcioni
han de trucar al mòbil del centre i com a darrera opció passant un whatsapp per tal
que en quedi constància. En aquest cas sempre hi haurà resposta de que s'ha rebut.
Altres informacions des de la Llar es passaran , via whatsapp, a cada grup de pares i mares,
P1 i/o P2, des del mòbil de l'Ajuntament. En cas que alguna família no tingui aquesta
aplicació se la informarà via correu electrònic.
Respecte a l'ús d'aquests dos sistemes, tant del mòbil com de l'ordinador se n'informarà als
pares i la persona de referència especialment si es produeix algun període de confinament,
serà la directora.
d) Reunions individuals de seguimentEl seguiment amb les famílies en cas de sorgir algun problema es farà via telèfon o correu
electrònic.
En cas de decidir fer trobada presencial, es farà mantenint totes les mesures de seguretat.
Actuacions, amb caràcter general que es preveuen fer presencialment:
Nivell Descripció de l’activitat

Dia

Horari

Persona
responsable

P1

Entrega informes
d'adaptació primer
trimestre

22-23
desembre

per
determinar

Tutora
Mercè Johé

P2

Entrega informes
adaptació primer
trimestre

21,22,23
desembre

per
determinar

Tutora
Cristina Diaz
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P1

Entrega informes fi curs

juny 2021

per
determinar

Tutora
Mercè Johé

P2

Entrega informes fi de
cicle amb entrevista amb
tutor/a de cada infant.

juny 2021

per
determinar

Tutora
Cristina Diaz

8. Servei de menjador.
Ja que es pot garantir l'acompliment de les mesures sanitàries, la llar donarà aquest servei des
de l'inici del curs escolar (14 de setembre).
El portarà a terme l'empresa Scolarest amb la supervisió del Consell Comarcal de la Selva.
Atès que es diposa d'un espai suficient de menjador en relació amb el nombre d'alumnes
usuaris (=11alumnes fixes) , es mantindran els horaris i espai de menjador que fa varis cursos
s'utilitzen de manera habitual , és a dir, els dinars es serviran a l'espai acotat de la sala
polivalent a les 12,00h.
El grup de P1 (= 5 alumnes) dinarà en una mateixa taula separada d'una altra taula on només
menjaran els de P2 (=6 alumnes).
En cas que algun dia, per qualsevol motiu, haguessin de coincidir alumnes de P1 i P2 a la
mateixa taula es deixarà una cadira buida entre ells per garantir la distància.
Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de l'espai del menjador un
cop al dia.
Es garantirà el rentat de mans abans i després de l'àpat i les condicions de seguretat
alimentària per al trasllat i servei dels aliments.

9.Dormitori.
Els alumnes de P2 descansaran a l'ala esquerra i els de P1 a l'ala dreta del dormitori.
Els alumnes de P2 hi accediran seguint la ratlla blava marcada a terra i els de P1 pel costat
oposat seguint la ratlla verda.
Cada grup tindrà el seu propi espai tancat dins el dormitori amb el seu propi espai de
canviador que s'utilitzarà des del moment que s'aixequin de la migdiada fins que cada grup
vagi independentment a la seva aula corresponent o al pati.
Es ventilarà l'estança un mínim de tres vegades al dia i es realitzarà la neteja i desinfecció
diàriament.
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10.Espais de reunió i treball de les educadores.
S'establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic d'un metre i mig i serà
obligatori l'ús de mascareta.

11. Requisits.
a) AlumnesPer poder assistir a la Llar els alumnes han de reunir els següents requisits:
*Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula superior a
37,5ºC, tos, dificultat respiratòria, mal de coll, congestió nasal, mal de panxa, vòmits i/o
diarrees, mal de cap, malestar, dolor muscular) o qualsevol altre quadre infecciós.
S'haurà de verificar abans d'anar a l'escola.
L'absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.
*No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en
els 14 dies anteriors.
Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia d'ingrés a la Llar una
Declaració responsable, d'acord amb el model que serà facilitat, per la qual són
coneixedores de la situació actual de pandèmia, s'atendran a les normes i mesures que
puguin ser necessàries en cada moment i conforme els seus fills/es compleixen els requisits
per assistir a la Llar i es fan responsables del seu estat de salut. Mantindran al centre
informat de qualsevol novetat o incidència al respecte, inclosa l'aparició de qualsevol cas de
COVID-19 en l'entorn familiar del nen/a i permetran l'intercanvi de dades personals entre
els Departaments d'Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles
contagis en relació a la gestió de casos.
Disposaran d'una llista de comprovació de símptomes (Annex 1).
No es pot anar a la Llar si l'infant o o persona adulta presenta alguna de les següents
situacions:
*En el cas que el nen/a presenti febre o algun dels símptomes compatibles amb la COVID19
*Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per la COVID-19
*Està en espera del resultat d'una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
*Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
*Es troba en periode de quarentena domiciliària per haver estat identificat /da com a
contacte estret d'alguna persona diagnosticada de COVID-19.

b)Personal docent i no docent de la Llar:
La direcció de la llar informarà a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de
declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de
COVID-19 per tal de poder identificar al personal que podrà participar en les activitats
presencials.
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Els grups d'especial vulnerabilitat són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular
inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal
crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys.
Aquestes persones seran avaluades pel servei extern de prevenció de riscos laborals de
l'Ajuntament de Riudellots de la Selva , per valorar si poden estar en contacte amb els
infants.
També es contemplaran els requisits d'accés a la llar d'altres persones pertanyents a altres
entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.
Els requisits de no assistència a la llar són els mateixos que l'apartat d' "alumnes" (11 a).

12.Adaptació.
Durant la primera setmana d'aquest període , les famílies dels infants nous podran
acompanyar-los fins a la porta de l'aula seguint les mesures de seguretat i prevenció següents:
Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’adaptació 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’adaptació 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 cas, sí que hi
podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.
Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i
haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb les educadores de l’aula.
Desinfecció calçat: tota persona, infant o adult, que entri al centre haurà de passar pel cim
d'una catifa amb desinfectant.
Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic
abans d’accedir al centre educatiu. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre
educatiu.
Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta
higiènica o quirúrgica correctament posada.
Temperatura: es prendrà sempre abans d'entrar.

-Horaris adaptacióSeran els mateixos establerts en les entrades i sortides, excepte que durant la primera
setmana es permetrà que els alumnes nous puguin sortir a les 11,00h. S'haurà de tocar el
timbre i esperar-se al cim del punts marcats a fora la porta de sortida.
A criteri de cada tutora es podrà allargar la permisivitat d'aquest horari.
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13.Material escolarEs cercaran formes per donar ús individual diari o en períodes acotats en el que fa referència a
les joguines i el material de plàstic.
S'utilitzaran només joguines que es puguin rentar i desinfectar amb facilitat i que siguin d'ús
exclusiu per cada grup-classe estable (P1 i P2).

14. Mesures de protecció i prevencióa)-Distanciament físic Tot estarà organitzat per tal que es puguin mantenir distàncies de seguretat.
b)-Rentat de mansÉs de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com de les
educadores i personal no docent.
*En els infants, es requerirà rentat de mans: a l'arribada i a la sortida de la llar, abans i
després d'esmorzar, abans i després d'anar al WC (infants continents), abans i després de
les diferents activitats (també de la sortida al pati).
*En el cas del personal de la llar, el rentat de mans es durà a terme: a l'arribada a la llar
abans del contacte amb els infants, abans i després del contacte amb aliments tant dels
infants com propis, abans i després d'acompanyar un infant al WC, abans i després de
mocar un infant amb mocadors d'un sol ús i com a mínim una vegada cada dues hores.
Es garantirà l'existència de punts de rentat de mans i col.locació de dispensadors de
sol.lució hidroalcohòlica per a ús del personal de la llar.
c)-MascaretesNo està indicat el seu ús en alumnes entre 1-3 anys.
Les mesures preses a la Llar d'Infants s'adaptaran sempre a les normes i criteris adoptades
pel Govern, amb caràcter general o territorial.
Considerant aquest fet, ja que el Departament de Salut ha marcat que les mascaretes són
obligatòries fins i tot en el cas de poder mantenir la distància de seguretat, i tant a
l'interior com a l'exterior, el personal docent i no docent haurà de fer ús de la mascareta.
d)-TemperaturaEs prendrà abans d'accedir a la llar.
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15. Ventilació, neteja i desinfecció d'espaisEs ventilaran les instal.lacions interiors:
* abans de l'entrada i a la sortida dels infants
* mínim de tres vegades al dia uns 10 minuts cada vegada
Les actuacions de neteja i desinfecció incidiran especialment en tots aquells elements,
superfícies o zones d´ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans.
Les generals les portaran a terme l'empresa GCC a la qual el Centre li ha facilitat la
documentació en funció de les noves necessitats per tal que presenti un nou pla de
neteja.
El Pla de neteja forma part de l'Annex 2.
Les altres neteges més específiques les aniran realitzant les educadores al llarg del dia.
Des del Centre s'ha establert també un Pla de ventilació, neteja i desinfecció basat en les
recomanacions del Departament de Salut ( Annex 3).
Gestió dels residusEls mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per la higiène
respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses que tinguin tapa i pedal.
El material d'higiène personal com mascaretes, guants i altres residus personals d'higiène,
es llençaran al contenidor de rebuig ja que són considerats fracció resta.
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre és al centre, es tancarà en una
bossa tot el material utilitzat a la sala d'educadores , espai individual on se l'ha aïllat i
s'introduirà aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta
de residus del contenidor de rebuig.

16. Protocol en cas de detecció d'aparició de simptomatologia
compatible amb COVID*En cas d'aparició de símptomes en un nen/a en la seva presència a la llar:
*Aillar-lo en un espai específic i separat (=sala d'educadores).
*Avisar immediatament a la família per tal que el vinguin a buscar.
*Informar a la família que es traslladin al domicili i des d'allà, contactin telefònicament
amb el seu CAP de referència del sistema públic de salut o pediatre.
*Procedir a la desinfecció i neteja dels espais de la llar.

Llar d’ Infants Municipal
Riudellots de la Selva

Al Centre d'Atenció Primària:
*El/la pediatre/a o metge/ssa de família valorarà el cas en les primeres 24 hores de l'inici
dels símptomes i decidirà si s'escau realitzar un test PCR.
En cas afirmatiu s'indicarà l'aïllament domiciliari de l'infant o adult i dels seus convivents
fins a conèixer el resultat.
No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, els
contactes del grup de convivència estable) mentre s'estigui a l'espera del resultat de la
prova.

*En cas d'aparició de símptomes en personal docent i no docent:
*No assistir a la llar
*Si rep un resultat positiu cal que ho comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos
Laborals corresponent i ho posi-ho en coneixement de l'Ajuntament.
(Veure Annex 4 per a tots els casos)

17.Mesures específiquesa). XumetsEs guardaran dins d'estoigs o bossetes de plàstic individuals i es retornaran a les famílies
diàriament per a la seva neteja i desinfecció.
b). GotsEls gots individuals de cada alumne es rentaran diàriament al rentavaixelles de la llar.
c). Roba i calçatA l'arribada a l'escola tothom haurà de passar pel cim de la catifa desinfectant.
Les educadores disposaran de roba i calçat d' ús exclusiu de la llar que serà rentada a una
temperatura de més de 60 graus com a mínim dues vegades per setmana.
Els pitets de roba seran d´ ús diari i es guardaran en bosses de plàstic individuals i
tancades.
Els llençols es canviaran setmanalment garantint els guardar-los de manera individual
entre els diferents usos.
d).Procediment per al canvi de bolquerPas 1: Organitzar l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, rentarse 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, treure-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.

Llar d’ Infants Municipal
Riudellots de la Selva

Pas 3: Obrir el bolquer però deixar-lo sota de l’infant mentre se'l neteja. Aixecar les cames de
l’infant mentre es passen les tovalloletes 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 fa
lliscar. Introduir 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, treure la roba bruta sense tocar cap superfície, obrir el bolquer i doblegar-ne
la superfície bruta cap a dins. Col·locar 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-lo 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 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). CotxetsEs demanarà a les famílies que no deixin cotxets al centre.
Si per alguna circumstància de necessitat algú ho ha de fer, es deixarà aparcat al vestíbul
que hi ha entre porta i porta d'entrada.

18. Pautes comprovació obertura llar a inici de curs(Veure Annex 5)

19. Pautes comprovació obertura diària(Veure Annex 6)

20.Seguiment del Pla de reobertura del setembre(Veure Annex 7)

Llar d’ Infants Municipal
Riudellots de la Selva

21.Organització pedagògica en la situació de pandèmiaEs seguirà la Programació General Anual que s'haurà adaptat a la situació de pandèmia.
Quasi no s'han hagut de modificar els horaris d'entrades i sortides.
Es mantindran els horaris de les activitats del dia a dia a nivell d'hàbits, estona del "Bon dia",
horari dels àpats,...
Totes les activitats de P1 i P2 transcorreran a l'aula fixa designada per a cada grup.
Algunes de concretes es faran a l'aula temporal també fixa per a cada grup.
Es mantindrà el calendari setmanal de les activitats de tipus més dirigit establert en
la programació del curs on cada dia es treballarà una àrea més concreta:

.Dilluns-

*descoberta d'un mateix i dels altres. El material tou utilitzat serà d´ús
exclusiu de cada grup.
P2 anirà a la sala polivalent.

.Dimarts-

*llenguatge plàstic sempre adaptat a la utilització de materials fàcils de
netejar i desinfectar però específics de cada grup.
El resultat dels treballs es penjarà a l'aula i no en els espais comuns de la
llar.

.Dimecres- *llenguatge verbal
.Dijous-

*descoberta de l'entorn / *llenguatge matemàtic
(experimentació i joc heurístic)
Lloc:
P1- "sala d'experimentació"
P2- "sala polivalent"

.Divendres - *llenguatge musical (cada grup tindrà els seus propis instruments /
*descoberta de l'entorn (sortides pel poble)- sempre que es pugui i el
temps ho permeti es faran petites sortides pels carrers del poble.
Els alumnes de P2 aniran agafats en una mateixa corda i començaran a
fer-les després del periode d'adaptació.
El grup de P1 sortirà quan les educadores ho creguin convenient i ho
vegin factible.

Celebracions i activitats diverses de cada trimestre:
S'intentarà treballar el que envolta a les festes tradicionals i populars com són la castanyada,
el tió, els reis, carnestoltes, Sant Jordi,...tot i que no es podran celebrar col.lectivament ni
igual que en cursos anteriors. Tot el que es faci serà a nivell d'aula.

Llar d’ Infants Municipal
Riudellots de la Selva

Al ser un curs atípic tampoc s'organitzaran les activitats conjuntes habituals ni amb l'Escola ni
amb la Biblioteca ni amb el Centre de Serveis.
El fet d'estar en aquesta situació excepcional farà que es deixi de banda la col.laboració i la
participació directa de les famílies en la vida de la llar a l'hora de fer algunes activitats (festes,
sortides, berenars, ...)
S'intentarà seguir potenciant la relació família-escola però des d'altres vesants i fent que
es segueixin sentint part del centre.
En cas de confinament parcial es seguirà l'activitat normal amb el grup que no estigui
confinat i en cas de tancament del centre es seguirà la tònica feta durant el primer
confinament i explicat a l'apartat de diagnosi.

L'objectiu primordial d'aquest curs 2020-2021 és l'adaptació a la nova situació seguint
donant continuïtat als aprenentatges tot mantenint la seguretat de totes les persones que
conviuen a la llar, fet pel qual s'han organitzat els dos grups estables tant d'infants com de
personal educador contemplant unes mesures estrictes d'higiène per tal de reduir la
transmissió del virus i poder establir la traçabilitat en cas de sorgir algun cas.

ANNEX 2PLANNING DEL SERVEI DE NETEJA: LLAR INFANTS
A continuació passem a exposar el nostre sistema operatiu que farem servir per donar el
servei de neteja a la Llar d’Infants de Riudellots de la Selva
En base a les característiques i particularitats del centre, proposem una freqüència en el
servei de neteja que s’ha de realitzar. Fruit de la nostra experiència en aquests tipus de
serveis i en funció de l’ús dels diferents espais, la nostra empresa elabora uns fullsplanning.
Aquests fulls-planning indiquen la periodicitat, l’espai i els elements d’una manera
esquemàtica, en base als quals s’ha de realitzar la neteja.
Aquestes fulles indiquen amb claredat la freqüència amb la qual s’han de realitzar els
diferents serveis, donant-li caràcter diari, setmanal, quinzenal, mensual o bimestral en
base a la utilització que es fa dels elements i dels espais, així com de la possibilitat de què
s’embrutin i de la facilitat d’accedir-hi. Creiem que les freqüències, els espais i els
elements indicats en aquests fulls-planning són els més adients per tal d’arribar a una
òptima qualitat en el servei a realitzar.
En aquests Fulls-planning definim en la part superior elsespais a netejari a la part esquerre
els elements i la freqüència del servei.

L’encarregat de controlar que aquests Fulls-planning es compleixin és el supervisor
assignat al centre. Aquest supervisor,mitjançant visites periòdiques comprovarà que es
duguin a terme les freqüències en el servei, així com la qualitat del mateix per tal de què
tots els elements estiguin en òptimes condicions de netedat i higiene. Aquest supervisor
també és l’encarregat d’analitzar si aquestes freqüències son les adients o en alguns
casos modificar-les en base a l’ús que es pugui anar donant al llarg del curs escolar.
Adjuntem el full Planning mensual per aquest centre.

LLAR INFANTS RIUDELLOTS
TREBALLADORA:
MES:

PLANNING
MENSUAL

INCLOU:
ENTRADA VESTÍBUL, PASSADISSOS, DISTRIBUÏDORS, SALES, AULES, DESPATXOS, MAGATZEM, ZONES
EXTERIORS, LAVABOS, ACCESSOS I ACCESSORIS.

DIARI
DIARI
DIARI
DIARI
DIARI
DIARI
DIARI
DIARI
DIARI
DIARI
DIARI
DIARI
DIARI
SETM
SETM
SETM
MENS
MENS
MENS

DIA :
VENTILACIÓ DEPENDÈNCIES
MANETES I POMS PORTES/FINEST
SUPERFICIES HORITZONTALS
TAULES I CADIRES
NETEJA I DESINFECCIÓ WC
MIRALLS I AIXETES
REPOSAR PAPER I SABÓ
MOBILIARI
BUIDAR I NETEJAR PAPERERES
NETEJA PAVIMENTS
ESCOMBRAT EXTERIORS
VIDRES MANTENIMENT
ORDINADORS I TELEFONS
PISSARRES
EXTINTORS
MATALASSOS
REIXES EXTERIORS
PERSIANES
RADIADORS

ANNEX 3-

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
 = neteja i desinfecció
Abans Després
de
de cada
cada
ús
ús

+ = ventilació

Diàriament ≥ 1
vegada
al dia

n=neteja

Setmanalment Observacions

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de
l'espai

+

Portes,manetes
i poms portes/
finestres
Superfícies
horitzontals
Cadires i bancs
especialment
en les zones
que contacten
amb les mans
Aixetes
Telèfons
Fotocopiadora,
impresora,
ordinador i
ratolí



Mínim 10
minuts 3
vegades/dia








Netejar amb
un drap
humit amb
alcohol
propílic 70º

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS
Ventilació de
l'espai

+

Superfícies o
punts contacte
freqüent amb
les mans
Terra
Materials de joc
Joguines de
plàstic



Taules
esmorzar i
berenar
Cadires
esmorzar i
berenar

Mínim 10
minuts 3
vegades/dia


n
n







Les joguines i
materials de
plàstic dur es
rentaran al
rentaplats
Netejar amb
un drap
humit amb
alcohol
propílic 70º o
tipus Sanytol

ANNEX 3-

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
 = neteja i desinfecció
Abans Després
de
de cada
cada
ús
ús

+ = ventilació

Diàriament ≥ 1
vegada
al dia

n=neteja

Setmanalment Observacions

MENJADOR (monitores)
Ventilació de
l'espai
Superfícies on
es prepara i
s'emplata el
dinar (carro,
marbre cuina,
repisa
menjador)
Plats, gots,
coberts i gerro
aigua
Utensilis de
cuina
Taules dinar
Superfícies usos
diversos
Terra
Cadires

+



Mínim 10
minuts 3
vegades/dia

















ZONA DE DESCANS
Ventilació de
l'espai
Matalassos
plastificats
Llençols ,
mantes i
nordics
personals
Terra
Altres
superfícies

+







Mínim 10
minuts 3
vegades/dia
Cada
divendres
Rentat a casa
cada cap de
setmana

ANNEX 3-

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ
 = neteja i desinfecció
Abans Després
de
de cada
cada
ús
ús

+ = ventilació

Diàriament ≥ 1
vegada
al dia

n=neteja

Setmanalment Observacions

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS
Ventilació de
l'espai
Canviadors
Orinals
Aixetes
Inodors
Terra i altres
superfícies




Dutxa infants
Cubells de
brossa,
bolquers o
compreses




+

Mínim 10
minuts 3
vegades/dia





Després del
pati, després
de dinar i
sempre al
final de la
jornada

ANNEX 4PROTOCOL DE GESTIÓ DE CASOS
La responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 és la directora.
No han d'assistir a la LLar d'Infants l'alumnat, 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 quarentena domiciliària per haver tingut
contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de
COVID-19.
ALUMNESDavant d'un alumne que comença a desenvolupar símptomes
compatibles amb la COVID-19 al centre :
*Se'l portarà a un espai separat (=sala d'educadores).
*La directora contactarà amb la família per tal que vingui a buscar l'infant.
*En cas de presentar símptomes de gravetat (dificultat per respirar,
afectació de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor
abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) es trucarà al 061.
La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de
referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries.
Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l'infant i la família amb
qui conviu hauran d'estar en aïllament al seu 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.
La comunicació entre els Serveis Territorials d'Educació i Salut Pública
garantirà la coordinació fluïda entre la Llar i els Serveis Territorials de
vigilància epidemiològica encarregats de l'estratègia de control de brot
que pot incloure el tancament total o parcial de la Llar.

ANNEX 4L'escalada de decisions en relació amb el tancament de l'activitat
presencial del centre serà el resultat de la valoració sobre el terreny per
part de l'autoritat sanitària en coordinació amb l'autoritat educativa.
Si hi ha un cas positiu se'n farà comunicació a l'Ajuntament a través dels
Serveis Territorials d'Educació.

Elements de decisió per a establir quarentenes i/o, si s'escau,
tancaments parcials o total de la llar:
*Cas positiu en un o més membres d'un grup de convivència estable :
S'hauria de plantejar la quarentena de tot el grup de convivència,
durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància de
l'aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l'activitat lectiva
presencial per a aquest grup.
Es farà test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que
siguin contacte estret d'un cas diagnosticat. Un resultat negatiu no
eximeix de la necessitat de mantenir la quarentena durant els 14 dies
que dura el periode d'incubació.
*Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de
convivència diferents d'un mateix espai:
S'hauria de plantejar la quarentena del grup de convivència de P1 i del
de P2, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb
vigilància d'aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l'activitat
lectiva presencial també durant 14 dies.
Es farà test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que
siguin contacte estret d'un cas diagnosticat. Un resultat negatiu no
eximeix de la necessitat de mantenir la quarentena durant els 14 dies
que dura el periode d'incubació.

ANNEX 4GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIULa gestió d’un cas sospitós en el personal del centre segueix, en linies
generals, l’esquema mostrat.
La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19
haurà d’abandonar el centre i posar-se en contacte amb el seu centre
d’atenció primària el més ràpidament possible.
En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a
SARS-CoV-2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer
els resultats. Es prioritzara la realització ràpida d’aquesta prova.
Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància
Epidemiologica, faran l’estudi de contactes de la persona docent , li
explicarà el procediment a seguir i li indicarà els passos a realitzar si
necessita agafar la baixa laboral.
Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció
de Riscos Laborals (SPRL) per tal de comunicar la seva situació d’aillament
i des del servei es puguin anar preparant les accions oportunes per si es
tractés d’un cas positiu.
Si la PCR es negativa, la professional es podrà reincorporar al centre
educatiu un cop s’hagi recuperat del quadre clinic i hagi passat almenys 24
hores sense febre i/o altres simptomes. Si la PCR es positiva, el Servei de
Vigilancia Epidemiolgica territorial i el SPRL es coordinaran per tal de posar
en marxa l’aillament dels contactes estrets.
RETORN AL CENTRE EDUCATIU
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzarla, la persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia
seguint les recomanacions del document de no assistència al centre
educatiu per malaltia transmissible.
De manera general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores
que es troben sense febre.
Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés
hospitalari, ha estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aillament
domiciliari, seguint les recomanacions de l´OMS, l’aillament es mantindrà
durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin
transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes.
No serà necessaria la realització d’una PCR de control.
En cap dels supòsits anteriors caldra disposar d’un certificat mèdic per a la
reincorporació a la llar.

ANNEX 4DETECCIÓ CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID19CASOS
POTENCIALS

ESPAI
HABILITAT PER
L'AÏLLAMENT

PERSONA
RESPONSABLE
DE REUBICAR
L'INFANT I
CUSTODIAR-LO
FINS QUE EL
VINGUIN A
BUSCAR

P1
P2

Sala
docent que
d'educadores el té a l'aula
en el
moment de
la detecció

PERSONA
RESPONSABLE
DE TRUCAR A
LA FAMÍLIA

PERSONA
RESPONSABLE
DE
COMUNICAR
EL CAS ALS
SERVEIS
TERRITORIALS

Directora

Directora

ANNEX 4FULL DE SEGUIMENT DE CASOS
ALUMNE/A

DIA I HORA
DE LA
DETECCIÓ

EXPLICACIÓ
DEL PROTOCOL
SEGUIT I
OBSERVACIONS
(nom de la persona
que ha fet les
actuacions i nom del
familiar que l'ha
vingut a buscar)

PERSONA
DE
CONTACTE
AMB SALUT
I CENTRE
ATENCIÓ
PRIMÀRIA

PERSONA
REFERENT
DE LA LLAR
PELS
CONTACTES
AMB SALUT
(mantindrà el
contacte amb
salut i farà el
seguiment del
cas)

ANNEX 5LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L'OBERTURA DE LA LLAR A
L'INICI DE CURS
Acció
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 de la llar que si presenten
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 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?
Le 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 sortides de la llar?
Es disposa d'un pla alternatiu davant un hipotètic canvi d'escenari
epidemiològic?

En
Fet
curs

ANNEX 6LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A L'OBERTURA DIÀRIA DE LA LLAR
Acció
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,
interruptors, bancs, ...)?
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 i
aixetes?
S'ha realitzat la neteja i desinfecció del material
escolar?

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

En
Fet
curs

ANNEX 7-

Seguiment del Pla de reobertura del setembre
RESPONSABLES
INDICADORS QUE FUNCIONEN

INDICADORS QUE NO FUNCIONEN

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS

CANVIS A REALITZAR/MODIFICACIONS

