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1 INTENCIONALITAT 
 

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 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. 

La situació de crisi sanitària  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 de les escoles s’involucrin i es comprometin per a 

garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat. 

 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 poden succeir, 

deixant el mínim d’espai als imprevistos i adaptant-se a les noves indicacions davant de nous contextos 

epidemiològics. 

 

Els pares i mares o tutors legals  dels infants han rebut un resum del Pla de les mesures adoptades a 

l’escola en relació amb la prevenció i control de la COVID-10 amb l’objectiu que estiguin informats i de 

fer-los partícips de l’organització i  les mesures que es prendran a terme per tal de garantir la seva 

eficàcia. 

Aquest pla està sotmès a modificacions d’acord amb les instruccions del Departament d’Educació i de 

Salut. 
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2 PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ 

2.1 Grups de convivència i socialització  estables. 
S’organitzen grups de convivència estables, facilitant  la traçabilitat de possibles casos que puguin sorgir. 

Es tracta de grups estables d’infants, acompanyats per  la seva tutora de referència i de suport, i en el 

marc dels quals es produeix la socialització de les persones que l’integren. Són grups de persones que 

tenen una relació propera i molt quotidiana.  

2.2 Mesures de prevenció personal. 
Distanciament. La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'espai exterior 

és de 1’5 metres en general  i és  exigible en qualsevol cas excepte entre persones que tinguin un contacte 

proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.  

 

Higiene de mans. És una de les mesures més efectives per preservar la salut dels infants així com la del 

personal docent i no docent. Les famílies, els infants i el personal de l’escola es renten i/o  desinfecten les 

mans amb solució  hidroalcohòlica  en arribar al centre i abans de marxar. 

Es garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador i 

paper per a eixugar-se als espais de referència, menjador i lavabo.  En punts estratègics (entrada escola, 

tallers, despatx…) es col·loquen dispensadors de solució hidroalcohòlica per a l’ús de les famílies o 

personal de l’escola. 

Al lavabo es troben  cartells informatius explicant els passos per a un correcte rentat de mans. 

A l’escola  es disposa d’un estoc de guants per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors 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 han de portar la mascareta 

posada. El personal educador l’ha de portar durant la seva jornada laboral, quan acompanyi les famílies i 

els infants. Els germans, a partir dels 6 anys, també l’han de portar posada per entrar a l’escola. 

L’escola disposa de mascaretes quirúrgiques, FFP2, pantalles de protecció facial i una mampara al despatx 

per a situacions específiques. 

 

Requisits d’accés a l’escola. Per entrar al centre cal complir aquests requisits: 


 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 

dies anteriors.  
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Control dels símptomes.Les famílies es fan responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici 

del curs, signen una declaració responsable a través de la qual:  

▪ Es fa 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 a l’escola 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.  

 Es comprometen a prendre diàriament  la Tª del seu infant abans d’anar a l’escola i a no portar-lo 

en el cas de tenir febre.  

Les famílies disposen d’una llista de comprovació de símptomes, que els ajudarà a valorar la situació en 

moments determinats. Comunicaran al centre si el seu infant ha presentat febre o algun altre símptoma. 

2.3 Neteja, desinfecció i ventilació. Gestió de residus. 
L’escola disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre. 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en uns espais interiors. Es 

garanteix la ventilació de  les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i a la sortida dels 

infants i 3 vegades més durant el dia, almenys,  10 minuts cada vegada.  

Tots els espais estan  adequadament ventilats. Quan és possible, es deixen les finestres obertes durant 

l’estada dels infants als espais.  

 

La neteja i la posterior desinfecció dels espais que es fan servir cada dia es realitza amb una periodicitat 

almenys diària. Es realitza la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com els poms de 

les portes, etc. Les taules dels espais i del menjador es netegen i desinfecten després de la seva utilització 

i dels àpats, respectivament.  

Sempre que sigui possible, estaran les portes obertes, per evitar així el contacte en les manetes de les 

portes.  

En el cas d’un ús temporal d’un espai de manera compartida entre diferents grups es realitzarà a cada 

canvi de grup una neteja, desinfecció i ventilació després de la seva utilització. 

 

Gestió de residus. Es fan servir mocadors o tovalloles de paper utilitzats per a l'assecat de mans o per a la 

higiene respiratòria,  es llencen en contenidors amb bosses, 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, es  llencen al contenidor de rebuig (contenidor gris).  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es ficarà i tancarà en una bossa 

tot el material utilitzat  d'ús individual  i s’introduirà aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de 

dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior. 



4  

2.4 Suport emocional 
La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts 

infants i famílies. El dol per la pèrdua d’un familiar o l’angoixa per la situació viscuda poden estar presents 

en un nombre significatiu de famílies. La tornada a l’escola representa una bona oportunitat per detectar i 

abordar situacions no resoltes. 

Des de l’equip fem una reflexió sobre la importància d’un acompanyament i suport emocional per part del 

personal educador. 

Pensem que ara més que mai aquest acompanyament ha de formar part de  l'escola, ja que acompanyar 

significa estar o existir al costat de l’altre. Per a nosaltres l’escola és una comunitat tant d'aprenentatge 

com de cura, ja que sense el vincle, la cura i l’afecte la tasca educativa no tindria sentit. 

Les educadores  estan disponibles, ofereixen una escolta activa i un acompanyament emocional a les 

famílies per ajudar-les a transitar les seves vivències i el moment que estiguin vivint. Les famílies disposen 

d’un ventall d’articles com a suport en l’acompanyament d’aquest procés. 

2.5 Gestió de casos 
Davant d'un  infant que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19  des de 

l’escola se seguirà el següent protocol: 

1. Se l’acompanyarà a un espai separat d'ús individual i ben ventilat, el “Taller gran” o l’espai 

exterior. 

2. Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li col·locarà, tant a la 

persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 anys– com a la persona que l’acompanyi.  

3. La directora contactarà amb la família per tal que el vinguin buscar.  

4. Si l’infant  presenta 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...) la directora  trucarà  al 061. 

5. La directora recomanarà a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al domicili i, des 

d’allà, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de referència (CAP). Es 

recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de 

facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 

6. Es realitzarà  la neteja i desinfecció de l’espai i els materials on hagi estat. 
 
7. La direcció  comunicarà els casos sospitosos de Covid a: 

 Referent Covid  escolar 

 Salut Pública de l’Ajuntament 

 Educació Ajuntament 

8. En cas de ser positiu, a la direcció de l’escola se li comunicaran les mesures a prendre. 
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En absència de la directora les realitzarà l’educadora de suport; en el cas que sigui al migdia, la 

coordinadora del menjador  i si és a la tarda,  l’educadora de l’espai dels grans 2. L’escola  portarà un 

seguiment de cada  cas. 

 

3 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

3.1 Grups estables 
A partir del nombre d’infants i  de docents s’organitzen els grups estables d’infants  amb un tutor o tutora 

i  un espai  de referència.  

Cada  grup estable està format per un  grup d’infants  amb  la seva  tutora de referència. També formen 

part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu. 

Cada grup  estable  es  manté junt en el màxim de propostes al llarg de la jornada lectiva, tant a l’espai de 

referència com a l’exterior. A l’interior de l’edifici cada  grup ocupa, de manera general el mateix espai 

físic. Es té en compte reduir al màxim possible reduir el nombre d’educadores que acompanya cada grup i 

el nombre de grups que atengui cada educadora.  

Durant el curs  2020-21  l’escola acull  3 grups d’estables: 

 Un grup d’1-2 anys amb una ràtio de 13 infants   

 Dos grups de 2-3 anys amb una ràtio de  20 infants cadascun. 

Cada grup està  acompanyat per  una educadora de referència i  una o dues  de suport, segons 

organització del personal educatiu. Una de les educadores  de suport acompanya els dos grups  de 2-3 

anys i fa servir sempre una mascareta FFP2. 

3.2 Els espais 
Cada grup estable té assignat des de l’inici de curs un espai de referència. L’organització d’aquests espais de  

referència   assegurarà   una distància interpersonal mínima d’1 metre. S’ofereixen 3 espais de referència: 

 Espai dels petits  (1-2 anys) 

 Espai dels grans 1  (2-3 anys)   

 Espai dels grans 2  (2-3 anys) 
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3.3 Organització dels grups d’infants, professionals i espais 
 

 

   GRUPS 

 

INFANTS 

 EDUCADORES ESPAIS 

ESTABLE SUPORT ESTABLES TEMPORAL 

Espai dels petits 

1-2 anys 

13 

J.C.  i  J.I. 

Núria Rodríguez 

Aroa Orenes 

1a.Quima Gutiérrez 

2a. Juani Ortega 

 

 

Espai dels  

petits 

Espai menjador 

petits 

Espai dels grans 1 

2-3 anys 

 

20 

J.C.  i  J.I. 

 

Toñi García 

 

 

1a. Juani Ortega 

2a. Quima Gutiérrez 

Espai dels 

 grans 1 

 

Espai dels grans 2 

2-3 anys 

20 

J.I. 

Soraya Díaz Espai dels 

grans 2 

Espai menjador 

grans 2 

 

J.C. - Jornada Completa 

J.I.- Jornada Intensiva 

3.4 Les trobades i les entrevistes 
Les trobades amb les famílies 

Trobada de setembre. Fa referència a la primera trobada del curs. Es realitza durant la primera setmana de 

setembre amb l’objectiu de donar veu, escoltar i conèixer les famílies; on poden conèixer l’educadora de 

referència del seu infant, el procés de familiarització  i  començar a establir  ponts de confiança per iniciar un 

treball conjunt on poder acompanyar més i  millor els infants. 

S’organitzen en format presencial a l’espai exterior en grups de 10 persones com a màxim i  seguint les 

mesures de seguretat (higiene de mans i sabates, utilització de la mascareta, distància de seguretat, neteja i 

desinfecció de les cadires i altres elements utilitzats). Es demana  l’assistència només d’un adult per infant. Les 

trobades tenen una durada de 45 minuts, deixant 15 minuts entre un grup i l’altre perquè no coincideixi. 

 Les trobades  es realitzen  amb les següents  sessions: 

○  Tres sessions el dia 2 de setembre: 

• 17:00h.  Espais dels petits  (infants del 2019) 

• 18:00 h.1r  grup de l’Espai dels grans 2 (infants del 2018) 

• 19:00 h. 2n  grup de l’Espai dels grans 2 (infants del 2018) 
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○ Dues  sessions el 3 de setembre 

 17:00 h.1r  grup de l’Espai dels grans 1 (infants del 2018) 

 18:00h. 2n  grup de l’Espai dels grans 1 (infants del 2018) 

 

Trobada pedagògica. Prevista cap al novembre. L’objectiu serà donar a conèixer  els processos dels 

infants a l’escola. Processos que han estat observats, recollits, valorats i compartits per les educadores 

que acompanyen els infants que habiten l’escola.  

 

Trobada de final de curs. Prevista al mes de juny. L’objectiu serà donar a conèixer les continuïtats de les 

vivències dels seus infants, compartir amb les famílies sensacions, emocions  i vivències durant el curs, 

valorar expectatives i tancar etapes iniciades. 

 

Tant a la pedagògica com a la de final de curs el format  es determinarà a partir de les instruccions que 

ens indiquin. 

 

Entrevistes amb les famílies.  

Entrevistes d’inici de curs. Les educadores realitzen una entrevista amb cada família durant la primera 

setmana de setembre a l’espai de referència. L’infant també hi pot assistir amb l’objectiu d’establir el 

primer contacte amb l’educadora i l’escola.  

Es porten a terme  mesures higièniques a l’entrada i sortida de l’escola (gel hidroalcohòlic i desinfecció de 

sabates),la utilització de la mascareta per part  dels adults i la distància de seguretat. Es demana  que 

vinguin amb l’infant sense germans/es. Les cites es concreten amb prou marge de temps per aconseguir 

una entrada progressiva de les famílies a l’escola i evitar que coincideixin al vestíbul, concretament amb 

45 minuts aproximadament  de diferència entre entrevista i entrevista, es recomana que no durin més de 

30 minuts. 

El material que  fa  servir l’infant es  neteja i desinfecta posteriorment, així com la taula i les cadires 

utilitzades. Es  prepara un kit net de  material  per fer el canvi d’una entrevista a l’altra. 

Entrevistes del segon trimestre. Passat el primer trimestre està previst que les educadores facin una 

segona entrevista amb cada família amb l’objectiu de conèixer  els processos de l’infant tant a casa com a 

l’escola. El format es concretarà més endavant. 
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3.5 Fluxos de circulació.  Protocol entrades i sortides 
Les entrades i sortides de les famílies dels diferents grups es realitzen per l’única entrada que disposa el 

centre. És per això que es realitza de manera esglaonada. Les famílies disposen al matí d’ 1’5h. tant  a  

l’entrada com  a la sortida, concretament  l’entrada és de 08:00h a 09:30h i la sortida d’11:30h. a 13:00h. 

A la tarda, en ser una franja horària més reduïda, les famílies poden realitzar tant l’entrada com la sortida 

dins d’aquesta franja, d’acord amb les seves necessitats. 

Les famílies poden accedir al vestíbul per acompanyar el seu infant fins a la porta de l’espai de referència 

tant a l’entrada com a la sortida.Han de seguir totes les mesures de protecció establertes, utilitzant 

mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas,  només ha de ser un adult que 

acompanyi  i faci la recollida de l’infant i ha de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de 

seguretat i ús de mascareta, limitant tant com sigui possible la seva estada. 

 

L’Entrada a l’escola. A la porta d’entrada un document informatiu recorda les recomanacions a seguir 

abans d’entrar al centre. 

En arribar a l’entrada de l’escola,les famílies troben una tauleta amb solució hidroalcohòlica  per a  

realitzar la desinfecció  de les mans i  la desinfecció de les sabates (adults i infants) a partir d’una estora 

que s’ha d’impregnar amb un desinfectant. Les famílies que portin cotxet també han de realitzar la 

desinfecció de les rodes. 

És important fer l’entrada seguint la vorera amb l’infant a coll o agafat de la mà.  

En arribar al porxo, si porten un cotxet el poden deixar al costat de la paret, mentre acompanyen el seu 

infant a l’interior. A terra,unes fletxes i ratlles de color blau amb una separació indiquen per on han de 

circular i on s’han d’esperar les famílies abans d’entrar al vestíbul per evitar coincidir amb una altra a la 

porta de l’espai de referència. És per això que el pas del porxo al vestíbul es realitza de manera 

esglaonada i sempre garantint la distància de seguretat.  

A la porta de cada espai de referència, les famílies tenen al penjador del seu infant  una bossa de roba 

amb els seus crocs o mitjons antilliscants i una bossa de plàstic. Ajuden al seu infant a treure’s les sabates 

del carrer, que han de guardar dins la bossa de plàstic, i l’ajuden a posar-se els mitjons antilliscant o crocs  

abans d’entrar a l’espai de referència. Un cop a dins, amb l’acompanyament de l’educadora,  l’infant 

penja la jaqueta o abric al seu penjador i es renta les mans amb aigua i sabó. 

La sortida de l’escola.Un cop el seu infant es troba a l’espai de referència, es realitza la sortida del 

vestíbul al porxo  mantenint la distància de seguretat. Per sortir del porxo s’ha de circular per les fletxes 

blanques. 

En aquest moment, les famílies que a l’entrada han deixat el cotxet al porxo, i han decidit deixar-lo a 

l’escola per motius d’organització, l’han de guardar al quartet de material de l’espai exterior. 
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Si en algun moment una educadora ha de guardar algun cotxet, s’haurà de desinfectar les mans tant 

abans com després de manipular-lo. 

Per accedir al carrer, cal fer el trajecte per la sorra a dos metres de la vorera, per no coincidir amb les 

famílies que realitzen l’entrada. Important que les famílies mantinguin la distància de seguretat en sortir 

per la porta exterior al carrer. 

Durant els primers dies una educadora  acompanya les famílies en aquest procés, posteriorment 

cadascuna s’autogestiona l’entrada i la sortida tenint en compte aquest protocol. Recomanem a les 

famílies que vinguin amb temps suficient. 

3.6 La Familiarització 
La familiarització a l’escola és un període de canvis molt importants pels infants. La separació amb la 

família (nucli de seguretat) i l’entrada a l’escola   suposa per a l’infant conèixer un altre ambient, uns 

altres adults i altres infants, situacions diferents que li poden produir una certa inseguretat. 

En aquest procés les famílies i les educadores hem d’estendre un pont de confiança per facilitar la 

transició de casa a l’escola de la forma més respectuosa possible. 

Per tal de donar temps als infants i facilitar el seu procés de familiarització, es recomana a les famílies fer 

una reducció de l’estada del seu infant a l’escola durant els primers dies. És per això que a partir de 

l’horari de les educadores de referència s’estableixen,per aquelles famílies que estiguin disposades, 

diverses franges horàries a cada grup  estable. Aquestes franges permetran reduir el nombre d’infants a 

l’espai, oferir un ambient més relaxat i una atenció més individualitzada.  

A través del contacte diari l’educadora informa a les famílies sobre el procés del seu infant  i aniran 

acordant l’augment de l’estada de  cada infant a l’escola. 

3.7 La quotidianitat 

3.7.1 L’acollida 
 

L’ acollida del matí és de 08:00h. a 09:00h., al  migdia 12:00h a 13:00h. i a la tarda de 14:45h a 15:30h. Es 

respecten els grups estables i estan acompanyats per la seva educadora de referència, la de suport o bé  

personal educador del centre. L’acollida de cada grup està prevista que sigui  al seu espai de referència, si 

no fos possible es garanteix el distanciament de seguretat entre els infants de diferents grups estables. Hi 

ha la possibilitat d’introduir alguns canvis a partir dels horaris dels infants i  les educadores. 

 

 

 



10  

 

ACOLLIDA MATÍ  

NIVELL HORA EDUCADORA ESPAI 

Espai dels petits 1-2 08:30h a 09:00h Núria Rodríguez Espai de referència 

Espai dels grans1  2-3 08:00h a 09:00h Juani Ortega Espai de referència 

Espai dels grans2  2-3 08:00h a 08:40h Quima  Gutiérrez Espai de referència 

 

ACOLLIDA MIGDIA 

NIVELL HORA  EDUCADORA ESPAI 

Espai dels petits 1-2 12:00h a 12:30h Quima Gutiérrez Espai de referència 

12:30h a 13:00h Núria Rodríguez 

Espai dels grans1  2-3 12:00 a 12:30h Toñi García Espai de referència 

 12:30 a 13:00 Quima Gutiérrez 

Espai dels grans2  2-3 12:00 a 13:00h Soraya Díaz  Espai de referència 

 

ACOLLIDA A LA TARDA 

NIVELL HORA EDUCADORA ESPAI 

Espai dels petits 1-2 15:00h a 15:20h Quima Gutiérrez  Espai de referència 

 15:20h a 15:30h Aroa Orenes 

Espai dels grans1  2-3 14:45h a 15:30h Toñi García Espai de referència 

 

3.7.2 El menjador 
Tots els moments que vivim a l'escola són importants. En la quotidianitat del dia a dia trobem una estona 

on podem gaudir dels aliments que tenim a la taula, compartir rialles, on els infants s'imiten, proven la 

seva autonomia per  posar-se la cullera a la boca, sentir la seguretat en el dormir...Compartir entre totes i 

tots un moment quotidià de relació, trobada...on el vincle, la confiança, el respecte i l'autonomia que es 

crea són els protagonistes, donant pas a un espai i un temps de gran valor i complexitat com és l'estona 

del migdia. 

A l'escola creiem que tot el que passa en el dia a  dia és aprenentatge, per tant cuidem aquest moment 

com qualsevol altre, amb reflexió, amb cura, amb sentit, tenint en compte que tot el que aquí succeeix, és 

i serà igual d'important per a l'infant que un moment d'investigació o relació.   

Per tant, l'espai, el temps, el material, l'acompanyament...tot està reflexionat i compartit en l'equip per 

donar resposta a aquesta necessitat vital com és l'alimentació i el descans. 

L'espai com a lloc de relació, com ambient cuidat, com un indret habitable per a l'infant. 
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Els materials com a recurs per poder arribar a la fita marcada per l'infant: culleres, forquilles, plats de 

ceràmica, gots i gerra de vidre, safata per recollir quan acabem de dinar... 

 

El temps com allò intangible però tan important per poder gaudir del moment, de poder fer les coses amb 

calma, amb intencionalitat i respecte, sense forçar, sense córrer... 

 

L'acompanyament a partir d’educadores que aporten seguretat i ofereixen el temps necessari als infants 

per poder provar per ells mateixos; que valoren aquells gestos que intenten fer per guanyar autonomia, 

sempre des d’una mirada atenta i respectuosa. Aquestes educadores formen part de l'equip de 

l'escola, coneixen el seu transitar i les seves vivències durant la jornada escolar.  

 

Organització dels grups 

Al migdia es respecten els grups de convivència estables de l’escola. Cada grup està acompanyat per la 

seva educadora de referència i  en el cas dels Grans 1 per una monitora a partir de les 13h.  

Els espais que acullen cada grup estable durant l’estona del migdia són els següents: 

● Espai dels petits (1-2 anys) serà el Taller petit 

● Espai dels grans 1 (2-3 anys) serà l’Espai familiar 

En entrar els infants i les educadores als espais es renten les mans abans i després de l’àpat. 

L’educadora reparteix els coberts i serveix el menjar  per evitar la manipulació per part dels infants. 

També serveix  en plats individuals, evitant compartir-lo (no es comparteixen al mig amanides, ni 

setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula).  

Si es donés el cas de tenir infants esporàdics de diferents grups estables, es garantirà  la distància de 

seguretat entre ells, seuran en diferents taules separades  o bé deixant dues cadires entre ells. 

Es procurarà evitar que agafin menjar d’altres plats, així com coberts, gots, culleres, forquilles... d’altres 

infants. 

Després de dinar els infants es renten les mans i la cara i van a fer el canvi de bolquer en el cas que fos 

necessari i/o fer servir el lavabo. Les estovalles, els tovallons i els pitets es renten diàriament a una 

temperatura >60°C. 

Es netegen, desinfecten i ventilen  els espais  després de l’àpat. 

3.7.3 El descans. 
Després de dinar s’inicia l’estona del descans. Una estona on troben  un  ambient en penombra, una 

música tendra que sempre els acompanya. Tots els detalls per  sentir-se segurs i deixar-se anar i 

descansar. Acompanyats per les educadores en tot moment, que els donen la mà, els acaronen i tenen en 

compte el que necessiten per aconseguir dormir; per després retrobar-se a l’espai amb temps i calma i 

tornar a sentir l’energia necessària per emprendre una altra aventura a l’escola. 
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Organització del dormitori 

 Es respecten els grups estables, és per això que es realitza als següents espais 
-Els petits  a l’espai de referència 

-Els grans a l’espai familiar o al taller Gran 

● Durant el matí l’educadora de suport prepara l’espai amb les hamaques. 

● Cada infant té una caixa transparent on es guarden els seus estris personals. 

● Si es donés el cas de tenir infants de diferents grups estables, es garantirà  la distància de 
seguretat entre infants de diferents grups estables. 

● Quan arriben els infants es treuen pantalons, mitjons i els guarden a la seva caixa. 

● Les hamaques estan marcades amb la imatge de l’infant per personalitzar-la. 

● Cada infant té la seva hamaca de manera individualitzada, juntament amb el llençol de sobre, de 
sota i una manta. Es guarden de manera individual entre els diferents usos i es canvien 
setmanalment, i sempre que sigui necessari, i es renten a l’escola a >60°C. Les hamaques també 
es netegen i desinfecten.  

● Els xumets vénen  guardats dins d’un estoig o bossetes de plàstic individuals.  

● Es neteja, desinfecta i ventila l’espai un cop s’hagin despertat tots els infants. 

 

3.7.4 La higiene. Higiene de mans. El canvi de bolquer i de roba 

L’estona d’higiene implica moments on els infants poden tenir la necessitat de rentar-se les mans i la cara, 

anar al lavabo, realitzar el canvi del bolquer o de roba. Són moments de gran importància que responen a 

necessitats físiques i garanteixen el benestar dels infants a l’escola.              

Cada infant disposa d’un niu per a guardar els seus estris personals (xumets, bolquers, tovalloletes 

humides, crema si en necessita i una bossa de roba per a guardar la roba bruta). Els xumets  es guarden 

dins d’un estoigs o bossetes de plàstic individuals.  

La bossa de la roba de recanvi de cada infant, la tovallola personal i la resta de bolquer es guarden  a 

l’armari situat a sota de cada canviador. 

A la  zona de cada canviador també es disposa d’una aixeta amb sabó i paper a l’alçada dels infants 

perquè puguin rentar-se i eixugar-se sempre que ho necessitin. 

També hi ha una pica gran a alçada d’adult per poder rentar els infants segons les necessitats. Al costat 

del canviador dels espais de 2-3 es troba el lavabo dels infants; i als espais dels petits, els lavabos estan a 

dins de la zona del canviador. 
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Els moments d’higiene es realitzen sempre d’acord amb les necessitats de cada infant sense determinar 

horaris, establint una atenció directa . 

Aquests moments  com rentar-se les mans, canviar bolquer, anar al lavabo o canviar la roba bruta o 

mullada... s’organitzen  per tal de donar resposta a cadascuna de les necessitats d’una manera més 

personalitzada, creant un ambient més tranquil. Aquesta atenció més individualitzada és possible per 

l’acompanyament de l’educadora de referència i de l’educadora de suport,  una entrada de l’espai 

exterior esglaonada dels grups de 2-3 i un desdoblament de cadascun d’ells creant grups de 7/8  infants; 

és per això que els grups entren als espais de referència amb un marge de diferència, aprox 15 min. 

Higiene de les mans. Es tracta d’una de les mesures de protecció més importants. S‘afavorirà l’autonomia 

dels infants en aquest moment i  l’acompanyament de l’educadora. 

Els infants es renten les 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 propostes (també de la sortida a l’espai exterior) 

▪ Després de tossir, mocar-se o d’esternudar  

▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

En el cas del personal educador que treballa a la llar, el rentat de mans es realitza: 

▪ 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 2 hores. 

Es garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i paper per a eixugar-se als espais de referència i al menjador.  En punts estratègics 

(entrada escola, tallers, despatx…) es col·loca dispensadors de solució hidroalcohòlica per a l’ús de les 

famílies o personal de l’escola. 

 El canvi de bolquer i de roba. Els infants de 2-3 i els d’1-2 que ja mantenen l’equilibri es  canvien drets 

sempre que es pugui. Les educadores es renten les mans abans i després de canviar cada infant i  utilitzen 

guants diferents per a cada canvi.   



14  

Els infants que no fan servir bolquers i han d’anar al vàter   es  desinfectarà  abans i després de ser utilitzat 

per  cada infant. Si utilitzen orinal,  es rentarà amb aigua i sabó i posteriorment es  desinfectarà  després 

del seu ús . 

En el moment del canvi de bolquers les  educadores segueixen un protocol establert  pel  Departament de 

Salut. 

3.7.5 L’espai exterior 
 

L’espai exterior  forma part  de  la imatge i del  projecte educatiu  d’una escola. Els espais i recursos que 

ofereix  han de ser coherents  amb   la filosofia i  els valors del centre. 

A l’escola disposem d’un  espai  exterior  en contacte amb la natura molt ampli  que ofereix la possibilitat 

de crear  entorns rics de propostes amb materials naturals on els infants puguin moure’s lliurement, crear 

les seves experiències, els seus jocs, les seves descobertes, els seus amagatalls… que donin resposta a les 

seves necessitats i capacitats. 

Espais acollidors i atractius, que convidin a imaginar, explorar, inventar,  jugar,  trobar-se  i  actuar  de 

manera lliure i autònoma  que  afavoreixin no només els moviments plens de vitalitat sinó també la 

intimitat i la tranquil·litat. Amb propostes que proporcionin la seguretat necessària per actuar i compartir 

experiències, sense la necessitat de la intervenció constant  i directa d’un adult. 

Apropar la natura a l’escola per poder observar el creixement de les plantes, com surten les flors a la 

primavera,  cauen les fulles a la tardor i surten els cargols quan plou,  poder regar-les quan estiguin 

seques, tocar la sorra mullada, collir branquetes... són vivències de gran estímul sensorial que afavoreixen 

el desenvolupament cognitiu dels infants, doncs desenvolupa les capacitats d’observació, anàlisi i 

raonament. 

S’organitzen tres zones, una per a cada grup estable d’infants, que  alternen setmanalment entre els 

diferents grups. 

La preparació de l’espai exterior és responsabilitat d’una educadora  que s’hi dedica diàriament durant la 

primera estona del matí a col.locar Kits de materials a les diferents zones. Són materials fàcils de col.locar, 

netejar i desinfectar.   

La sortida a l’espai exterior  dels diferents grups estables és de manera esglaonada. Cada educadora 

decideix el moment de sortida a l’espai exterior, evitant coincidir amb altres grups a l’entrada i al porxo.   

Cada educadora s’encarrega de la recollida del material que han fet servir, amb la col.laboració dels 

infants del seu grup estable, i el deixen en una capsa habilitada en la seva zona  per  a  la posterior 

rentada i desinfecció.  
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L’entrada de l’espai exterior també es fa de manera esglaonada, amb un marge de 15 min. 

aproximadament entre un grup i l’altre, evitant coincidir els diferents grups a l’entrada. 

També es contempla la neteja i desinfecció dels materials utilitzats. 

3.8 Els materials. Criteris, neteja i desinfecció 
Oferim materials molt pensats, col·locats a l'abast dels infants i presentats d'una manera que promoguin 

l'experimentació. Busquem diferents tipus de materials, inespecífics, natural i no estructurat...per afavorir 

la investigació de les seves característiques i obrir la porta a la imaginació i creativitat. La combinació de 

cada material està reflexionada per oferir un repte,  crear hipòtesi, possibles preguntes i respostes...però 

sobretot que l'infant pugui relacionar el que ja sap a nivell cognitiu, social, motriu i emocional amb noves 

oportunitats de combinació per anar més enllà. 

En el marc de la pandèmia, establim uns criteris  a seguir que ens ajuden a determinar  quins materials 

són els més adequats i com  ha de ser la seva neteja i desinfecció. 

 No es fa servir joguines o materials  que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat, com el 
cartró. 

 Les joguines de plàstic dur es renten al rentaplats o a mà de manera diària. 
 Les joguines de roba es renten  a la rentadora, a més de 60ºC.  
 Les joguines de fusta es  desinfecten  amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol 

propílic al 70°C.  
 Es disposa de materials o joguines d’ús exclusiu per al grup estable.  

 Disposem de kits dels diferents ambients preparats per canviar d’un dia a l’altre. 
 Es netegen i desinfecten  els materials al final de la jornada i sempre que es consideri 

necessari. 
 

3.9 Espai familiar. Taller d’experimentació 
Està previst oferir aquest servei quan sigui possible, sempre que  la situació de la pandèmia ens ho 

permeti. Si és  possible, s’oferirà un “Taller d’experimentació en família”, els dilluns o dijous  al matí de 

10.15h. a 11:45h. Un espai pensat per a famílies amb infants entre 1 i 3 anys que per motius diversos no 

estan escolaritzats. S’ofereix un espai taller on  les famílies poden compartir amb els seus infants 

vivències, emocions, moments de calma i tranquil.litat, sense presses i alhora poden compartir amb les 

altres famílies  diferents maneres de fer en la criança, neguits, inquietuds... 

En aquestes trobades  s’hauran de seguir els  protocols que estiguin  establerts: 

- Entrades i sortides 

-Mesures de distanciament 

-Ús de  mascareta i  la higiene de les mans 

-Ventilació de l’espai d’acollida 

-Neteja i desinfecció 
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3.10 El treball en equip 
L’equip ha de compartir la corresponsabilitat del bon funcionament de l’escola. Les trobades de l’equip 

són  telemàtiques  a excepció d’aquelles que calgui fer presencialment de manera imprescindible; en 

aquest cas amb un màxim de 10 persones i seguint les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat 

de mans, neteja i desinfecció, ventilació...) Es realitzen dues hores setmanals reunions d’equip o nivell i 

una trobada pedagògica un cop al mes. 

Es divideix el pla  en 6 parcel.les (la familiarització, organització del quotidià, comunicació amb les 

famílies...). Al Drive es crea un document  per a cadascuna d’elles on totes les educadores hi fan constar 

les seves valoracions de tots els aspectes que en tinguin coneixement. Cada educadora és  responsable 

davant l’equip d’una d’elles i és l’encarregada de fer el recull de les valoracions i propostes de les 

companyes, fer les consultes que consideri oportunes, buscar articles… per posteriorment realitzar un 

buidatge que presentarà a l’equip mensualment a partir de la informació recollida prèviament. S’establirà 

una data límit cada mes  perquè les educadores tinguin temps de fer les seves aportacions al Drive i 

l’educadora responsable de cada parcel.la pugui preparar la informació que presentarà a l’equip. 

Des de l’equip es valorarà aquest Pla  mensualment, s'extrauran  conclusions i s’introduiran mesures  de 

millora, consensuades  per tot l’equip,  d’aquells aspectes que es considerin necessaris.  

 


