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INTRODUCCIÓ 

Aquest Pla d’actuació pretén que el curs 2020-2021 es pugui 

reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre 

la protecció de la salut de les persones a l’escola i el dret de 

tots els infants a una educació de qualitat, seguint les 

indicacions del Departament d’Educació i sanitàries. Pretén 

continuar garantint la continuïtat a l’aprenentatge dels infants 

amb la màxima normalitat i seguint les mesures sanitàries de 

protecció per tal d’oferir un entorn segur i confortable, amb el 

risc mínim assumible. 

Aquest document s’ha elaborat des de la reflexió de l’equip i en 

coherència amb la realitat del nostre centre educatiu; amb la 

intencionalitat de donar resposta als possibles escenaris que es 

puguin succeir  i adaptant-se a les noves indicacions davant de 

nous contextos epidemiològics. 

Aquest és un resum del Pla de les mesures adoptades a 

l’escola en relació amb la prevenció i control de la COVID-19 

presentat al juliol del 2020 i revisat al setembre del 2020. 

 

GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES 

S’organitzaran grups de convivència estables. Es tracta de 

grups estables d’infants, acompanyats per la seva tutora de 

referència. Això permet que, no sigui necessari la distància 

física interpersonal de seguretat. Les educadores portaran 

posada la mascareta en tot moment. 

Cada nivell tindrà una educadora de suport de referència. 

En les acollides del matí de 08:00h a 09:00h, migdia 12:00h a 

13:00h i servei de menjador poden coincidir infants de diferents 



grups estables per motiu d’organització horària del personal 

educador. En el cas de produir-se aquesta situació els infants 

de diferents grups es mantindran distanciats. 

 

MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 

Higiene de mans: 

Les famílies, els infants i el personal de l’escola es 

desinfectaran les mans amb solució hidroalcohòlica en arribar 

al centre. Es garanteix l’existència de diversos punts de rentat 

de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i paper per 

a eixugar-se. 

El lavabo es reservarà per ús exclusiu del personal del centre. 

A l’escola disposarem d’un estoc de guants, gel hidroalcohòlic i 

un termòmetre de distància per a incorporar-lo a la farmaciola. 

 

Ús de la mascareta: 

En entrar al centre i durant la seva estada les famílies hauran de portar 

mascareta. El personal educador l’haurà de portar quan acompanyi 

famílies i infants. Els germans, a partir dels 6 anys, també l’hauran de 

portar posada per entrar a l’escola. 

 

REQUISITS D’ACCÉS A L’ESCOLA.  

Per entrar al centre cal: 

 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. 

 

Control dels 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.  

 

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de 

símptomes. Comunicaran al centre si el seu infant ha presentat 

febre o algun altre símptoma. 

 

Neteja, desinfecció i ventilació: 

Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de 

l’entrada i la sortida dels infants, almenys 3 vegades al dia 

durant 10 minuts cada vegada. 

Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de 

l’entrada   i a la sortida dels infants, almenys 3 vegades al dia 

durant 10 minuts cada vegada. 

Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant l’estada 

dels infants als espais. 

La neteja i la posterior desinfecció dels espais que es facin 

servir cada dia es realitzarà amb una periodicitat diària. Es 

realitzarà la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús 

més comú com els poms de les portes, les baranes de les 

escales, etc. Les taules dels espais i del menjador es netejaran 

i desinfectaran després de la seva utilització i dels àpats, 

respectivament.  

En cas d’ús temporal d’un espai de manera compartida entre 

diferents grups, es realitzarà en cada canvi de grup una neteja, 

desinfecció i ventilació després de la seva utilització. 

 

Tastet de fruites: 

La fruita que porten les famílies es rentarà i desinfectarà a 

l’escola. La fruita s’oferirà en recipients individuals per cada 

infant. 

 

 

 



FLUXOS DE CIRCULACIÓ. ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades i sortides de les famílies dels diferents grups es 

realitzaran per l’entrada principal del centre. Al matí, les 

famílies podran accedir a l’escola de les 08:00h a les 10:00h 

per portar els infants i per recollir-los entre les 11:45h i les 

13:00h segons l’horari triat. Aquesta franja horària garanteix 

una entrada i sortida esglaonada. 

A la tarda, les famílies podran accedir entre les 14:45h i les 

16:00h per portar els infants i entre les 16:45h i 17:30h per 

recollir-los. 

Les famílies podran accedir a l’interior del recinte escolar per 

acompanyar el seu infant seguint totes les mesures de 

protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la 

distància de seguretat. En qualsevol cas, només serà un adult 

que acompanyi l’infant, limitant tant com sigui possible l’estada 

de l’adult dins l’escola. 

En entrar al centre els adults i els infants s’hauran de rentar les 

mans amb gel hidroalcohòlic i desinfectar-se les sabates. 

 

 

L’entrada a l’escola: 

A la porta d’entrada de l’escola trobaran un document 

informatiu sobre les recomanacions a seguir abans d’entrar al 

centre. 

 

En arribar a l’entrada exterior de l’escola, les famílies trobaran 

dues tauletes amb solució hidroalcohòlica per a realitzar la 

desinfecció (adult i infant) de les mans i de les sabates a partir 

d’una estora impregnada d’un desinfectant. Els cotxets no 

podran passar més enllà de la zona de desinfecció. 

Trobaran a terra unes ratlles de color blau amb una separació 

d’1,5 metres per indicar on s’han d’esperar les famílies per 



evitar coincidir més d’una a la porta de l’espai de referència i 

garantir així la distància de seguretat entre elles. 

Els infants de l’espai la Morera accediran per la porta de fusta 

que queda al costat de l’entrada de l’espai, el cotxet haurà de 

quedar fora. 

La resta d’infants accediran per la porta principal i es 

distribuiran cap a la dreta o esquerra de l’edifici segons el nivell 

on vagin. 

Les famílies només podran acompanyar els seus infants a la 

porta de l’espai de referència seguint totes les mesures de 

protecció establertes, utilitzant mascareta, mantenint la 

distància de seguretat, limitant tant com sigui possible la seva 

estada a l’interior de l’edifici. Només podrà haver-hi una família 

a la porta de cada espai. 

 

La sortida de l’escola: 

Es realitzarà mantenint la distància de seguretat. 

Important que les famílies mantinguin el distanciament de 

seguretat en sortir així com al sortir per la porta exterior del 

carrer. 

Els primers dies una educadora acompanyarà les famílies en 

aquest procés, posteriorment cadascuna s’autogestionarà 

l’entrada i la sortida tenint en compte aquest protocol. 

Recomanarem les famílies que vinguin amb temps suficient i 

que evitin deixar els cotxets a l’escola. Si alguna família 

necessita deixar el cotxet, hauran de fer-ho dins de les casetes 

de fusta, fora de l’abast dels infants i evitant passar-lo pel terra, 

es demanarà que es deixin distanciats entre ells, es facilitaran 

guants de plàstic o gel hidroalcohòlic per si han de tocar o 

moure cotxets que no siguin seus. 

 



EL MENJADOR 

 

S’organitzaran dos espais per acollir els infants que es queden a dinar a 

l’escola. Un espai al nivell de 2-3 anys (Llimoner) i un altre espai al nivell 

de 0-1 i 1-2anys que serà el menjador de l’escola. Els infants d’un mateix 

grup estable seuran junts en una o més taules. Es mantindrà la 

separació entre les taules de grups diferents. El personal que acompanyi 

aquesta estona portaran la mascareta posada i tindran  una acurada 

higiene de mans prèvia i posterior. 

Els infants de 0-1 anys menjaran al seu espai de referència. 

 

Els nens i les nenes, abans i després de l’àpat es rentaran les mans. El 

menjar se servirà en plats individuals. 

 

Es netejarà, desinfectarà i ventilarà l’espai utilitzat abans i després de 

l’àpat. 

 

Es prepararà l’espai amb la cambrera i les safates amb els estris, abans 

de l’arribada dels infants. 

 

En entrar els infants es rentaran les mans.  

 

Es procurarà evitar que agafin menjar d’altres plats, així com coberts, 

gots, culleres, forquilles... d’altres infants. 

 

Les estovalles, les bates i els pitets es rentaran diàriament a una 

temperatura >60°C. 

 

Un cop finalitzada la recollida, els infants es rentaran les mans i la cara i 

aniran a fer el canvi de bolquer en el cas de que fos necessari i/o fer 

servir el lavabo. 

 

  



EL DESCANS 

El dormitori 

La distància mínima entre les hamaques o bressols, serà d’1 metre entre 

els infants de diferents grups estables. 

Cada infant tindrà la seva hamaca de manera individualitzada, juntament 

amb el llençol de sobre, de sota i una manta. Es guardaran de manera 

individual entre els diferents usos canviaran setmanalment, sempre que 

sigui necessari, es rentarà l’escola >60º. 

Els xumets es guardaran dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals. 

En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a casa diàriament per 

tal que siguin higienitzats. 

Es netejarà, desinfectarà i ventilarà l’espai un cop s’hagin despertat tots 

els infants. 

 

LA HIGIENE 

Cada infant disposarà d’un niu per a guardar els seus estris personals: 

bolquers, tovalloletes humides, crema si en necessita... Els xumets es 

guardaran dins un estoig o bosseta individual, marcats amb el nom de 

cada infant. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran diàriament 

per tal que siguin desinfectats a casa. Es farà el mateix amb els 

biberons. 

 

A cada canviador es disposa d’una pica baixa amb aixetes, amb sabó i 

paper a l’alçada de les criatures perquè puguin rentar-se i eixugar-se 

sempre que ho necessitin. Hi ha una pica gran a alçada d’adult per poder 

rentar als infants si cal. Tots els canviadors, excepte el de 0-1 any tenen 

lavabos pels infants. 

 

Els infants es rentaran les mans: 

 

 A l’arribada i a la sortida del centre. A l’arribada s’utilitzarà gel 

hidroalcohòlic. 

 Abans i després dels àpats, d’anar al WC (infants continents). 



 Abans i després de les diferents propostes (també de la sortida a 

l’espai exterior). 

 Després de tossir, mocar-se o d’esternudar 

 Com a mínim una vegada cada 2hores. 

 En el cas del personal educador que treballa a la llar, el rentat de 

mans es durà a terme: 

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

 Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats 

dels infants i del personal 

 Abans i després del canvi de bolquers 

 Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

 Abans i després d’anar al WC 

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

 Com a mínim una vegada cada 2hores. 

 

El canvi de bolquer i de roba. Els infants de 2-3 i els d’1-2 que ja 

mantenen l’equilibri es canviaran drets sempre que es pugui. 

L’educadora caldrà que es renti les mans abans i després de canviar 

cada infant. Cal que l’educadora utilitzi guants diferents per a cada canvi. 

 

Els infants que no fan servir bolquer i han d’anar al vàter, es desinfectarà 

abans i després de ser utilitzat per cada infant. Si utilitzen orinal, caldrà 

desinfectar-lo després del seu ús. 

 

Si cal canviar l’infant al canviador seguirem els protocol aconsellat. No 

s’utilitzaran tovalloles de  

roba, es farà servir paper. Es desinfectarà el canviador abans i després 

del canvi. 

 

L’ESPAI EXTERIOR 

L’escola disposa de diferents zones per a cada grup estable d’infants. 

 

Es tindran preparats diferents lots de material per utilitzar. Cada grup 



utilitzarà el seu propi material. 

Després de la utilització del pati, es netejarà i desinfectarà els materials 

utilitzats, com dels diferents elements estables. 

 

ELS MATERIALS. CRITERIS, NETEJA IDESINFECCIÓ 

 No hi haurà joguines o materials que no es puguin rentar i 

desinfectar amb facilitat, com el cartró. 

 Es durà a terme aquests processos de manera freqüent, 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. 

 Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap 

humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al70°C. 

 Disposarem de lots preparats de material de joc per canviar si cal. 

 Diàriament es netejaran els materials al final de la jornada i 

sempre que es consideri necessari. 

 Es disposarà de materials o joguines d’ús exclusiu per al grup 

estable. 

 El material de manipulació serà individual per cada infant i no es 

reutilitzarà. 

 

 

 


