
 

  

 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE CURS 2020/21 

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES MONGES  

LA RIERA DE GAIÀ 

Aprovat pel Consell Escolar en data 8/09/2020 

 

1. Introducció 

 

Aquest document pretén ser una guia per a l’elaboració del pla d’obertura del curs 

2020-2021 de la Llar d’infants Municipal Les Monges de La Riera de Gaià. També és 

l’expressió d’una part de l’autonomia dels centres i, d’acord amb les Instruccions de la 

Secretaria de Polítiques Educatives i al Pla d’actuació en el marc de la pandèmia 

elaborat amb el Departament de Salut,  per poder fer una proposta d’obertura 

adequada al centre 

Davant la situació actual de la COVID-19, L’equip directiu, ajuntament i l’empresa 

gestora actual, han estat treballant conjuntament durant el mes de juliol i agost, en 

l’elaboració del Pla d’obertura del curs 20-21, per tal de complir al màxim les mesures 

que ens venen pautades des del Departament. 

Aquest curs, prioritzem doncs, les mesures de seguretat d’higiene, els grups estables 

de convivència i els espais a l’aire lliure. 

 

2. Contingut del pla d’obertura  

 • Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

2. Organització dels grups estables 

 



Durant aquest curs, organitzarem els infants en grups de convivència estables, 

mantenint també el tutor referent i espais fixes el la mida que sigui possible.  

Les ràtios que s’han establert són les mateixes dels darrers cursos:  

• Grup 0-1 anys: 8 infants/grup 

• Grup 1-2 anys: 13 infants/grup 

• Grup 2-3 anys: 20 infants/grup 

Seguirem tenint un grup de 0-1 anys, 1 grup de 1-2 anys  i 1 grup de 2-3 anys, amb 

una educadora a cada grup i una educadora de reforç. 

 

GRUP 

AULA 

NºINFANTS EDUCADOR/A 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS (que 

intervenen amb 

mesures de 

seguretat) 

ESPAI  

ESTABLE 

0-1 ANYS 1 1 Sabina Garcia SUPORT 

DIRECTORA  
AULA ROMANÍ 

1-2 ANYS 5 1 Celia Juárez SUPORT 

DIRECTORA 
AULA FARIGOLA 

2-3 ANYS 5 1 Joana Pérez SUPORT 
DIRECTORA 

AULA ESPÍGOL 

 

 

3.Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu 

 

Amb les dades que passa l’ajuntament de les matrícules fetes pel curs 20-21, no s’ha 
sol·licitat cap plaça destinada a NEE. 

En cas de necessitat, per petició de la família o la mateixa escola, el personal de 
CDIAP destinat a la nostra escola, seguirà el protocol que marca el departament, 
seguint les mesures de seguretat i protecció. 

 

4. Organització de les entrades i sortides: els accessos 
 



- Es sol•licitarà als pares que vingui una sola persona a dur / recollir a l’infant. 

- Els pares hauran de guardar fila a l'entrada de l'escola, deixant 2 metres de distància 
entre ells.. 

- Els pares no podran entrar al centre, per tant no es permetrà el lliurament / recollida 
dels infants a l'aula, serà l’educadora de suport l’encarregada de dur i anar a buscar 
als infants a la porta d’accés a la llar d’infants. 

- Es prendrà la temperatura als infants al entrar al centre 

- Es disposarà de gel hidroalcohòlic a l'entrada de la llar i de les aules. 

- L’educadora netejarà les mans als nens/es amb gel hidroalcohòlic a l'entrar i sortir del 
centre. 

- L’educadora traurà les sabates del carrer als infants a l'entrada del centre. Es 
sol•licitarà als pares que portin unes sabates d'ús exclusiu per a l'escola. 

- No es permetrà l'accés al centre amb els cotxets.  

- Es sol•licitarà a les famílies que vagin amb mascareta al centre, que segueixin les 
indicacions de les educadores i que romanguin el mínim temps possible, de manera 
que l'entrada i sortida pugui ser àgil i ràpida. 

 
Horaris del grups (indicant l’horari d’entrada i sortida): 
 
Donat que l’horari de l’entrada i la sortida son flexibles. S’establiran uns horaris fixes, 
tant d’entrada com de sortida, pactats amb cada família de manera individual. Deixant 
sempre un mínim de 5 minuts entre família, per evitar aglomeracions  .  
 

 

5. Organització de l’espai esbarjo: el pati 
 

Durant aquest curs també al pati hem de garantir la separació dels grups de 
convivència. Gràcies a l’amplitud dels espais exteriors de la nostra escola tenim la 
possibilitat de dividir el pati en dues zones, donat que comptem amb tres grups també 
farem torns per  respectar les distàncies entre els diferents grups de convivència.  

Igual que a les aules, totes les joguines que es facin servir al pati han de poder ser 
higienitzades després de cada ús dins de la planificació interna que s’estableixi per la 
neteja de joguines i material didàctic , així com el mobiliari exterior que hi ha al pati 
(banc, casetes, etc.) dins el Pla de neteja del centre. 

 

6. Relació amb la comunitat educativa 
 



A l’elaboració del Pla d’obertura s’ha tingut en compte els criteris organitzatius de 
l’escola pública per poder afavorir una millor conciliació, gràcies a la comunicació 
establerta amb l’ajuntament. 

L’òrgan de participació de la comunitat educativa escolar és el  Consell Escolar, la 
modalitat de les reunions durant el curs serà telemàtica. 

La difusió i informació a les famílies del Pla d’Organització i tota la documentació 
necessària, la farem arribar per correu electrònic i la web. 

Degut a la situació actual i mentre no es donin altres consignes, l’escola no farà cap 
reunió de grup dins del centre. Es faran de forma presencial i individual amb cada 
família, sempre que sigui necessari i mantenint les mesures de seguretat establertes.  

La reunió grupal d’inici de curs per les noves famílies, que sempre s’ha fet el juliol, es 
farà individualment la primera setmana de setembre, notificant a les famílies la data i 
hora assignada. 

Les eines que disposem per a mantenir la comunicació diària amb les famílies són: 
agenda amb informació personal de l’infant (hàbits, rutines, activitats), comunicats via 
mail (eina amb la que comunicaríem qualsevol canvi), i la relació que s’estableix 
diàriament a les entrades i sortides de la Llar. Ocasionalment es podran fer les 
comunicacions via telefònica. 

 

7.Servei de menjador i dormitori 
 
Aquest curs canviem el format de dormitori, que s’ha anat fent fins ara, i prioritzem 
seguir respectant els grups de convivència. Per aquest motiu tots els infants que fan ús 
d’aquest servei, dinaran i descansaran a la seva aula de referència. 

Berenar: El berenar el farà cada grup al seu espai i seguint les mateixes indicacions 
que al dinar. 

Com que el dinar i el berenar es fan al mateix espai és molt important que després de 
cada àpat se’n faci una bona neteja i desinfecció. 

 

8. Pla de neteja 
 

Per a garantir la seguretat al centre seguim les mesures de seguretat i protecció 
marcades pel Departament d’Educació en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per 
a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19.  

L’escola disposa d’un pla de neteja específic adequat a les noves necessitats, ja que 
hem de garantir unes mesures de higiene concretes després de cada ús d’espais i 
materials i que aquestes siguin de màxima efectivitat i eficiència.  

Les aules es netegen un mínim de dos cops al dia.  



Les taules i terra de l’espai de dinar es netejaran un cop acabat el servei. Els estris 
utilitats per l’hora de dinar es portaran al rentavaixelles industrial de la cuina per la 
seva neteja i desinfecció. 

Totes les joguines o material utilitzat durant la jornada seran desinfectats cada cop que 
es recullin  amb els productes adequats . Es guardaran en un lloc on els infants no 
puguin accedir  per evitar la contaminació dels materials desinfectats. 

Per la tarda es durà a terme la neteja a fons de aules, WC i despatx com sempre per 
deixar l’escola neta, ventilada i desinfectada per la jornada següent. 

Productes per netejar i desinfectar: 

Oxivir Plus, detergent – desinfectant per a superfícies dures i no poroses. 

OxivirPlus Spray, detergent – desinfectant 

Higislo 70 , alcohol desinfectant. 

Per la gestió residus s’utilitzaran papereres amb tapa i pedal per llençar els bolquers , 
els paper eixugamans o paper del canviador, guants i mascaretes.  

 

 

 

9. Servei d’acollida 

 
Pel que fa al servei d’acollida, donat que no es pot garantir la estanqueïtat dels grups 
estables, quedarà suspès temporalment, en funció de l’evolució de la pandèmia i en 
funció de la demanda de les famílies. 

 

10. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19  

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora. 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents 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. Per tant, el centre escolar té un protocol molt clar 



d’actuació en cas de detectar una sospita de cas que inclou la ràpida coordinació entre 
els serveis territorials d’Educació i de salut pública.  

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

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual, a la nostra llar 
habilitarem l’aula multisensorial. 

2. La persona que quedi al seu càrrec s’ha de col·locar una mascareta 
quirúrgica, una pantalla i una bata quirúrgica.  

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant .   
4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.  
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de 

la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública.  

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 
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, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials 
de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot 
incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En 
qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part 
de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a 
través dels Serveis Territorials.   

 

 Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID-19 

 

CASOS 
POTENCIALS  

 

 

ESPAI 
HABILITAT PER  
L’AÏLLAMENT  

 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE REUBICAR 
L’ALUMNE/A I 
CUSTODIAR-LO 
FINS QUE EL 
VINGUIN A 
BUSCAR  

 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR A 
LA FAMÍLIA  

 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 
EL CAS ALS 
SERVEIS 
TERRITORIALS  

 

 AULA 
MULTISENSORIAL 

DIRECTORA EDUCADORA DE 
SUPORT 

DIRECTORA 

 

 

 



Concrecions per a l’educació infantil  

 

Pla d’acollida de l’alumnat 

 

Les famílies acompanyaran al infant fins la porta de l’aula ( entrada pel pati). Només 
pot acompanyar a l’Infant 1 adult i sempre respectant les mesures de seguretat e 
higiene ( mascareta, distància de seguretat, higiene de mans…) 

. 

Durant el període d’adaptació podran entrar un adult a l’aula amb peücs, mascareta i 
després de netejar-se les mans amb l’alcohol desinfectant. Un cop dins de l’aula 
hauran de mantenir la distància de seguretat amb els demés adults. 

Els infants entraran individualment a les aules i l’educadora sortirà a la porta a rebre’ls. 

A la mateixa porta es canvia de calçat a l’Infant que es quedarà l’escola  

A l’hora de marxar es seguirà el mateix protocol. 

Tots els estris personals dels infants d’ús personal, hauran de venir tancats i precintats 
(embalatge original) per poder procedir a la seva correcta desinfecció. 

De igual manera els xumets, objectes d’aferrament i altres estris d’ús diari i personal 
de l’Infant, hauran de venir en un estoig o bossa desinfectants de casa i es retornarà 
cada dia per la seva neteja a casa.  

Aquest protocol es seguirà utilitzant durant tot el curs. 

b. Principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut 

La principal mesura de prevenció serà el manteniment del grup d’infants estable per tal 
de garantir la traçabilitat dels casos. 

Rentat de mans 

L’escola segueix sensibilitzada amb el rentat de mans i més amb aquesta nova 
situació. Per tant, insistim amb el projecte de RENTEM-NOS LES MANS, que no deixa 
de ser, un hàbit que hem de reforçar amb els infants, cada cop que:  

A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

Abans i després dels àpats 

Abans i després de canvi de bolquer i ús del WC 

Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

 

En el cas del personal educatiu: 



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 a un infant al WC o canviar bolquer 

Abans i després d’anar al WC 

Abans i després de mocar a un infant amb mocadors d’un sol ús 

Com a mínim una vegada cada dues hores 

Garantim diversos punts de rentat de mans amb disponibilitat de gel hidroalcohòlic o 
sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. Hem col·locat cartells informatius 
explicant els passos per un correcte rentat de mans en els diversos espais destinats a 
aquesta funció. 

 

Joguines 

A l’escola no hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb 
facilitat. Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les 
indicacions oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic dur es rentaran al 
rentaplats de manera diària. Les joguines de roba es rentaran a la rentadora, a més de 
60ºC quan sigui possible. Les joguines de fusta es desinfectaran amb un drap 
humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC.   

 Es disposarà de joguines d’ús exclusiu per al grup estable que es netejaran 
periòdicament i s’adreçaran fora de l’aula a l’espai adequat per a aquest ús. 

  

Xumets i biberons  

Els xumets i els biberons es guardaran dins d’estoigs o bosses 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.  

 

Roba i calçat  

Substituirem 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. Els llençols, tovalloles i pitets es rentaran a >60ºC. Els llençols es 
canviaran setmanalment.  

Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola, les sabates es canviaran per unes d’ús 
exclusiu pel que romandran al centre. Caldrà que aquells infants que es treguin les 



sabates de forma autònoma, es rentin les mans després de fer-ho. Per sortir de la llar 
d’infants caldrà repetir el procediment.  

Els infants portaran la jaqueta i la bossa de casa. Tot el material personal dels infants 
que entri i surti de l’escola haurà de ser rentat per les famílies mínim un cop per 
setmana. 

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 

Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és possible 
mantenir el distanciament físic de seguretat. 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 quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les persones 
adultes o amb els infants. 

Les mascaretes les proveirà l’empresa gestora. 

  

Guants  

Les indicacions d’ús de guants no varien respecte a les habituals. Cal recordar que, en 
termes de protecció davant del nou corona virus, 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.  

Els guants els proveirà l’empresa gestora. 

  

Cotxets  

No es podran deixar els cotxets a l’escola aquest curs. 

 

Aquest Pla d'Organització d'Obertura del curs 2020/21, és un document viu, que 
haurem d'anar modificant en funció de les noves normatives que van sortint a mida 
que evoluciona la pandèmia. 

 

La Riera de Gaià, a 8 de setembre de 2020 


