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PLA REOBERTURA LLAR D’INFANTS EL CUCUT D’ANGLÈS 
 
 
1. Nombre de professionals disponibles: 5 a jornada sencera, 1 jornada de 25 
hores i 1 jornada de 15 hores. 
 
2. Nombre d’infants que assistiran a la Llar: en principi 7 (si no hi ha cap 
modificació) 
 
3. Aules que seran utilitzades: 3 (aula abraçades, aula moixaines i aula de 
psicomotricitat). Totes les aules sobrepassen amb escreix l’espai mínim 
recomanat per alumne de 4m2. Tanmateix, disposem de 3 aules més si de cares 
al juliol calgués ampliar. 
 
 
 
Agrupació d’infants:  
 

  Nombre infants Educadora 

Abraçades  P1- 2 nens/es Tutora  

Moixaines  P2- 2 nens/es  Tutora  

Psicomotricitat  P1- 3 nens/es Tutora  

 Com a personal de suport hi haurà una altra educadora 
i la directora: neteja i desinfecció joguines i elements del 
pati. 
Directora: tasques de direcció, visites amb cita prèvia, 
matrícules... 
Les dues educadores restants continuaran amb 
teletreball (una amb jornada de 15 hores), però 
ambdues amb disponibilitat de substituir a la resta quan 
calgui. 

 
4. Horaris: 
 
L’horari general serà de 9 del matí a 1 del migdia. 
Com el nombre d’infants és molt petit, no s’han establert horaris d’entrada i 
sortida. Ara bé, s’ha informat les famílies que quan vinguin a portar o a recollir 
als infants, i si coincideixen amb un altre pare/mare amb el seu fill/a, caldrà 
mantenir les distàncies de seguretat o esperar-se dins el cotxe. 
 
Manera de procedir a les entrades primers dies 
 

✓ Tocar el timbre- El portal estarà tancat. 
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✓ El pare o mare haurà de portar mascareta posada. La directora o 

educadora de suport els acompanyarà a l’aula que els pertoca- Porta de 
l’aula que dona accés al pati. En cap cas es farà servir la porta d’entrada 
principal a l’edifici. 

 
✓ El pare o mare després de deixar l’infant marxarà. 

 
✓ L’educadora traurà les sabates de l’infant i les deixarà al lloc habilitat. El 

nen/a entrarà sense sabates a l’aula. 
 

✓ Una vegada els nens/es tornin a estar adaptats a la nova rutina, els pares 
tocaran el timbre i l’educadora de suport o directora anirà a buscar a 
l’infant i l’acompanyarà fins a l’aula corresponent. Els pares ja no tindran 
accés al pati. 
 

 
 
Manera de procedir a les sortides 
 

✓ Els pares tocaran el timbre i una educadora acompanyarà el nen/a fins el 
portal de sortida. Els pares no entraran al pati. 

 
✓ Horari de pati: No s’estableixen horaris de pati perquè aquest és molt gran. 

Tanmateix s’ha acotat el pati per cadascun dels tres grups. 
 
5.Itineraris de circulació 
 

✓ Els infants entraran a les aules per les portes que comuniquen amb el pati. 
En cap cas els infants utilitzaran el passadís interior per a desplaçar-se. 
Només les educadores el podran utilitzar. 

 
 
6.Altres mesures bàsiques de protecció i prevenció que s’aplicaran 
 
Quant els espais: 
 

✓ Cada grup d’infants (de 2 o 3) tindrà la seva aula, el seu canviador i el seu 
tros de pati acotat. Aquests seran els espais dels quals disposarà cada 
grup d’infants. La resta d’aules estaran tancades. 

 
✓ Sempre que sigui possible, les activitats es portaran a terme al pati (evitant 

la franja de 12 a 13 h. de major exposició solar) 
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Quant a les famílies: 

✓ S’ha trucat a cada família informant que han d’enviar per correu electrònic 

o WhatsApp fotocòpia del llibre de vacunes del nen/a conforme està al 

dia. 

✓ Se’ls ha comunicat també que el primer dia d’escola hauran de portar la 

carta de declaració responsable (que se’ls farà arribar des del centre) 

signada. 

✓ Se’ls ha recordat que per accedir al pati de la Llar caldrà portar mascareta 

i que els pares no podran accedir dins l’edifici. 

✓ Que caldrà guardar una distància de seguretat en el cas que coincideixin 

amb alguna mare/pare a l’entrada o sortida. I que s’aconsella, en aquest 

cas, esperar dins el cotxe. 

✓ Se’ls ha comunicat que el nen/a no pot portar cap joguina de casa. 

Tampoc ha de portar maleta. En cas de necessitar pipo aquest es portarà 

amb una caixeta o bosseta i se’ls hi retornarà cada dia per a la seva 

desinfecció. 

✓ No poden entrar cotxets a l’escola durant aquest període. 

✓ No han de portar aigua. L’aigua s’oferirà des de la Llar d’Infants. Aigua 

embotellada (no es pot fer servir la font d’osmosi). Cada nen/a tindrà el 

seu got (diferent color) que diàriament serà desinfectat. 

✓ Els nens/es han de venir a la Llar amb mitjons. 

✓ El primer dia han de portar una muda d’estiu de recanvi que es quedarà a 

l’escola per si es necessita. En cas d’haver-la d’utilitzat es retornarà a les 

famílies en una bosseta. 

✓ Se’ls ha informat que si durant l’estada a l’escola el nen/a presenta febre, 

diarrees, malestar, vòmits, tos...se’ls trucarà per tal que vinguin a buscar 

a l’infant i es posin en contacte amb el Centre d’Atenció Primària per a la 

seva valoració. L’infant no podrà tornar a l’escola fins que no tingui 

símptomes o el metge ho consideri oportú. 

 

Quant als nens/es:  

✓ A l’entrada es trauran les sabates als nens i es guardaran en el lloc 

habilitat. 

✓  
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✓ Els infants aniran sense sabates dins l’aula. Aquestes es posaran a l’hora 

de sortir al pati. 

✓ En arribar es desinfectaran les mans dels nens amb gel hidroalcohòlic. 

✓ A banda, el rentat de mans serà sistemàtic: a les entrades i sortides, 

abans i després d’anar al WC, abans i després de diferents activitats com 

la sortida al pati, després de tossir, mocar-se..., i com a mínim cada 2 

hores. 

✓ S’han agrupat els infants en grups molt petits per tal de facilitar el 

distanciament físic entre ells i la traçabilitat. 

✓ Els nens/es no han de portar mascareta. 

✓ En cas de sospita de febre, s’utilitzarà el termòmetre làser sense contacte. 

✓ Pel canvi de bolquers s’utilitzaran guants d’un sol ús (tipus benzinera) i 

paper de “camilla”. Un cop canviat l’infant es desinfectarà el matalàs del 

canviador i es llençarà el paper a la paperera amb pedal. Bolquer i guants 

al sangènic. 

 

Quant a les educadores: 

✓ Cal portar mascareta quan no es puguin garantir els 2 metres de 

distanciament físic recomanat. Això és sempre que calgui canviar un 

infant, quan se li hagin de posar o treure les sabates, mocar-lo, donar-li 

aigua, consolar-lo etc. 

✓ El rentat de mans serà sistemàtic amb aigua i sabó a les aules i amb gel 

hidroalcohòlic al pati.  

✓ S’accedirà als vestidors esglaonadament. La roba de treball es quedarà a 

l’escola per a la seva desinfecció a 60º cada dia. Caldrà disposar de 2 

mudes i unes sabates d’ús exclusiu per a treballar a l’escola. 

✓ Cada educadora portarà la seva ampolla d’aigua o en cas d’utilitzar gots 

de la cuina el col·locarà dins el rentaplats una vegada utilitzat.  

✓ Si una educadora presenta símptomes no pot assistir a la Llar d’infants i 

s’ha de posar en contacte amb el metge de capçalera. Tanmateix, 

informarà a la direcció del centre de la presència de simptomatologia tan 

aviat com sigui possible. 
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✓ Totes les educadores han rebut la formació obligatòria facilitada per l’Àrea 

de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Anglès a través de l’empresa de 

riscos laborals Quirón Prevención referent a les mesures davant 

l’exposició al COVID-19 

✓ Tanmateix també ha rebut tota la informació a través de mail i/o WhatsApp 

sobre les mesures davant l’exposició al COVID-19. 

 

✓ És important mantenir en tot moment les distàncies de seguretat amb la 

resta de personal i amb els infants. En aquest darrer cas, quan no sigui 

possible, cal posar-se la mascareta. 

 

 Quant a la desinfecció de joguines i material de pati. 

✓ S’han habilitat les aules traient molt de material. El que s’ha deixat es pot 

rentar i és pot desinfectar amb facilitat. 

✓ Les educadores de reforç aprofitaran quan els infants siguin el pati per 

desinfectar les joguines que han estat utilitzades (rentaplats o rentadora) 

✓ A l’entrada del pati es procedirà a fer el mateix amb el material utilitzat. 

✓ A partir de les tres de la tarda, el personal de neteja de l’empresa 

contractada procedirà a la desinfecció de les aules utilitzades (3), 

canviadors (3), vestidors i wc. de mestres, passadís i porxos. 

✓ La resta d’aules estaran tancades. 

✓ Es considera que l’empresa utilitzarà els productes adients per a la 

desinfecció d’espais. 

✓ Caldrà intensificar la neteja d’interruptors, timbres, manetes i poms de 

portes, finestres i armaris arxivadors, cadires, ordinadors, aixetes, lavabos 

i altres superfícies o punts de contacte freqüent. 

 

 

Ventilació 

✓ Una educadora diàriament obrirà les finestres de les aules utilitzades 

abans de l’arribada dels infants. 

✓ Aquestes romandran obertes sempre que sigui possible. 

✓ No s’aconsella endegar els aires condicionats. 
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Materials de protecció dels que disposem 

✓ Mascaretes quirúrgiques  

✓ Pantalles facials (7) 

✓ Pantalles de sobretaula (1 al despatx) 

✓ Gel hidroalcohòlic (5 dosificadors i una garrafa de 4 litres per reomplir-los) 

✓ Guants nitril: 1 caixa de 100 

✓ Guants tipus benzinera: uns 600 pel canvi de bolquers. 

✓ 2 papereres petites amb pedal. 

✓ 1 paperera gran amb pedal pel pati. 

✓ Caixes de mocadors de paper: 10. 

 


