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1. INTRODUCCIÓ 
 

Aquest curs  que ja deixem enrere, 2020-21, ha estat esgotador tant a nivell físic com 
mental. 
 
Seguir totes les normes COVID ha suposat un esforç titànic sostingut durant tot el curs.  
El dia a dia ha estat dur, complicat, sense estones per compartir. 
 
La manca de personal ens ha obligat a accelerar el ritme, amb el desgast d’energia i 
frustració que suposa de sentir no atrapar la feina. 
 
La manca de temps per trobar-nos, per preparar el material, per programar activitats...ha 
fet que cadascú hagi tirat endavant el seu grup /classe com millor ha pogut. 
 
Per sort sembla que aquest curs que s’apropa es flexibilitzaran un xic les mesures i pot 
donar marge per, amb el personal del que disposem, intentar millorar tot el nostre projecte 
educatiu i dur a terme la nostra tasca a la Llar amb professionalitat, amb temps i la dedicació 
necessària que cal per organitzar les activitats i dedicar als infants temps de qualitat.   

 
Aquest document, ha estat elaborat a partir del pla d’obertura del curs passat i del 
document PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-2022 PER A CENTRES EDUCATIUS 
EN EL MARC DE LA PANDÈMIA.  
 
Aquest document pot ser modificat en funció de les noves instruccions que es vagin 
dictant. 
 
 

2. MARC LEGAL 
 
 

 

• Pla d'actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia, maig del 2021 
 

 
https://govern.cat/govern/docs/2021/05/20/15/13/1a5993db-0432-42b3-a600-
75f8a12fea88.pdf 

 
 
 
 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2021/05/20/15/13/1a5993db-0432-42b3-a600-75f8a12fea88.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2021/05/20/15/13/1a5993db-0432-42b3-a600-75f8a12fea88.pdf
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3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS ALUMNES 

 
Per aquest curs 2021-22 hem agrupat als infants en 4 aules: 
 

Nom aula Edat Núm. infants 

Somriures 2-3 anys (de gener a juliol 
del 2019) 

17 (màxim 18) 

Abraçades Més petits 2/3 i més 
grans1-2 anys (de 
setembre del 2019 a abril 
del 2020) 

13 (màxim 13) 

Petons 1-2 anys (d’abril del 2020 
a desembre del 2020) 
 

11 (màxim 13) 

Moixaines 0-1 anys (2021) 6 (màxim 8). 
Aquests 5 infants aniran 
començant 
progressivament. 

 
 
 

4. ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS 
 
Disposem de 7 aules. Cada grup, excepte els més petits (lactants) disposarà de dues aules: 
una per les activitats de joc lliure a l’interior i activitats programades i l’altra com a dormitori. 
Per tant, per mantenir una bona separació entre infants a l’hora de dormir, s’habilitaran tres 
dormitoris (1 pels grans, 1 pels mitjans i 1 a compartir pels infants d’ 1-2 anys i de 0-1). 
 
Alguns d’aquests espais, i degut a l’excepcionalitat del moment, han estat reconvertits. 
Aquest és el cas de l’Atelier i l’aula de psicomotricitat que han passat a ser dormitori el 
primer i aula de lactants el segon; o el que fins ara era el dormitori que passarà a ser aula 
d’infants d’1-2 anys. 
 
Tanmateix, s’han reconvertit en dormitori la que fins el curs passat era l’ aula de lactants i 
la també aula de 2-3 anys fins el curs 2019-20. 
 
Quant al menjador, els dos grups més grans (el de 2-3 anys i el mixt) dinaran al menjador 
pròpiament dit. 
 
El grup d’1-2 anys i els lactants, en canvi, dinaran a la seva aula. 
 
Així doncs els espais queden distribuïts de la següent manera: 
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Dormitori 1-2 
anys i lactants 

Aula 1-2 anys 

Aula lactants 

Aula grup mixt 

Dormitori grup mixt 

Dormitori grup 2-3 anys 

Aula 2-3 anys 

Menjador 
grup 2-3 
anys i grup 
mixt 

Pati-porxo 1-2 anys 

Pati grup mixt 

Pati 2-3 anys 

Pati-porxo 1-2 anys 
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5. ORGANITZACIÓ DELS PROFESSIONALS 
 
 
UNITAT 1 (banda dreta edifici) 
 

Grups Nombre alumnes Professionals 

  Estable Temporals 

2-3 anys 17 (màxim 18) Vane-
Tutora 

 
Suports: 
Natàlia 
(reducció 
jornada) i 
Olga (tb amb 
reducció de 
jornada) 
Suports amb 
mascareta 
 

Mixt (+ petits 
2-3 anys i 
més grans 1-
2 anys) 

13 (màxim 13) Nuri- 
Tutora 

 
 
UNITAT 2 (banda esquerra edifici) 
 

Grups Nombre alumnes Professionals 

  Estable Temporals 

1-2 anys 11 (màxim 13) Mercè-
Tutora 

 
Suport: 
Elena 
Suports amb 
mascareta 
 

Lactants 6 (màxim 8) Alba- 
Tutora 

 
Tot l’equip, excepte les educadores amb reducció de jornada, fan 37h 30’  
 
 

Distribució horaris educadores 

Unitat 1  

✓ Vane (37h ½): De 9 a 1 i de 2 a 2/4 de 6 ( 7h ½) 

✓ Nuri (37h ½) : De 2/4 de 8 a 2/4 de 2 i de 3 a 2/4 de 5 (7h ½) 

✓ Natàlia (25 hores): De 9 a 2. 

✓ Olga (25 hores): D’2/4 d’1 a 2/4 de 6 (i horari flexible per si algú es posa malalt) 
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Organització: 

• De ¾ de 8 a 2/4 de 9: 1 educadora (acollida bon dia de les aules grans i grup mixt) 

• De 2/4 de 9 a 9: 2 educadores. Els nens/es ja es distribueixen a les seves respecti-

ves aules. Nuri i Elena (reforç) 

• De 9 a 12: 3 educadores (1 tutora per aula i 1 suport per les dues). 

• De 12 a 2/4 d’1: 3 educadores  

• De 2/4 1 a 1: 4 educadores 

• D’1 a 2/4 de 2: 3 

• De 2/4 de 2 a 3: 2 

• De 3 a 2/4 de 5: 3 

• De 2/4 de 5 a 5: 2 

• De 5 a 2/4 de 6: 2 

 

(En groc l’horari en el qual les tutores d’aula podran comptar amb suport) 

 

UNITAT 2 

✓ Elena reforç (37h ½): De 2/4 de 8 a 2 i de 3 a 4. 

✓ Mercè (37h ½): De 2/4 de 9 a 1 i de 2 a 5. 

✓ Alba: (37h ½): De 3/4 de 9 a ¾ de 2 i de ¾ de 3 a ¼ de 6 

Organització 

• De 2/4 de 8 a 2/4 de 9: 1 educadora Elena 

• De 2/4 de 9 a ¾ de 9: 1 educadora Mercè.  

• De ¾ de 9 a 9: 2 Educadores Alba i Mercè 

• De 9 a 1: 2 educadores i Elena reforç 

• D’1 a ¾ de 2 de 2: 2 educadores Alba i Elena 

• De ¾ de 2 a 2: Elena  

• De 2 a ¾ de 3: 1 educadora Mercè:  
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• De ¾ de 3 a 5: Mercè i Alba  

• De 5 a ¼ de 6: Alba. 

 

(En groc l’horari en el qual les tutores d’aula podran comptar amb suport) 

 

Així podem diferenciar dues unitats diferenciades. Cada unitat està formada per dos grups 

estables d’alumnes amb una tutora i amb un espai referent i exclusiu. Per motius d’organi-

tzació de personal, cada dos grups han de compartir una educadora de suport. Aquesta 

educadora, no obstant això, només és per aquells dos grups (unitat), i només en casos 

excepcionals, podrà formar part de l’altra unitat.  

 

6. HORARIS GENERALS DEL CENTRE i ORGANITZACIÓ ENTRADES I SORTIDES. 

 

• L’horari general serà de 9 del matí a ¼ de 6 de la tarda. 
 
Entrada matí: entre ¾ de 8 i 2/4 de 10 del matí. 
Sortida: entre 2/4 de 12 i les 12. 
 
Entrada tarda: entre ¾ de 3 i 2/4 de 4 de la tarda. 
Sortida: entre 2/4 de 5 i ¼ de 6 de la tarda. 

 

• Servei bon dia: de ¾ de 8 a 3/4 de 9 del matí. 
 

 

Cadascuna de les aules té accés i sortida directa al pati. Per tant, cada grup estable entra 
per la porta de la seva classe.  
 
Com el nombre d’infants no és massa gran i les franges d’entrada i sortida són molt àmplies 
i flexibles i tanmateix esglaonades, ja no s’estableixen altres intervals d’entrada i sortida. 
 
Ara bé, s’informarà 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. 
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6.1 Manera de procedir a les entrades  
 

✓ Si el portal és tancat, l’acompanyant tocarà el timbre i tot seguit accedirà al recinte 
amb la mascareta posada. Acostarà a l’infant fins a la porta de la seva classe- porta 
de l’aula que dóna 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. No es permetrà quedar-se a parlar 
amb altres pares/mares dins el recinte escolar (això inclou jardí) 

 
 
6.2 Manera de procedir a les sortides 
 

✓ A les sortides també es tocarà el timbre i els pares/avis... aniran directe a la porta 
de l’aula del fill/a a recollir-lo. Tampoc estarà permès quedar-se al patí-jardí.  

 
✓ 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. 
 

 
6.3 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. 

 
 

7. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 
 

Tenim la sort de disposar d’un pati/jardí  immens i per tant tots els infants podran sortir al 
mateix temps a l’hora d’esbarjo. Acotarem, mitjançant cintes, l’espai per cada grup, garantint 
així l’agrupament per grups estables. Veure plànol.  
 
 
 

8. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
 

CONSELL ESCOLAR: Cal assenyalar que fins que no es convoquin eleccions, no hi 
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haurà cap representant dels pares. Quan s’hagin elegit els nous representants, s’in-
tentarà fer les reunions telemàtiques. 
 
REUNIONS INICI DE CURS AMB LES FAMÍLIES: Aquest juliol ja hem començat a 
fer les reunions amb les famílies dels infants matriculats pel curs 2021-22. En 
aquesta reunió s’informa a les famílies sobre el pla d’organització pel curs vinent. 
Les reunions s’organitzen per grups estables i a l’exterior de l’edifici, a peu dret. És 
obligatori l’ús de mascareta. La visita a l’escola es fa des de l’exterior mirant a través 
de les finestres que prèviament hem obert. Abans del període de matriculació ja es 
va penjar al web, i Instagram de la Llar una visita virtual. 
 
Reunions programades per l’agost: 
 

• Divendres 27 agost a 2/4 de 7 de la tarda: pares grup grans 2-3 anys, tutora 
de grup (Vane) i directora. 
 

• Dilluns 30 d’agost a 2/4 de 7 de la tarda: Pares del grup d’1-2 anys i lactants 
Tutores aules (Mercè i Alba) i directora.  
 

• Dilluns 30 d’agost a les 8 del vespre: Pares del grup mixt (més petits del 2019 
i més grans del 2020), tutora del grup (Nuri) i directora.  
 

ENTREVISTES: Les entrevistes individuals de seguiment del segon trimestre les 
realitzarem de forma telemàtica o bé per telèfon. Amb les famílies que no sigui pos-
sible, les organitzarem de forma presencial, mantenint la distància de seguretat i 
mascareta. 
 
CANALS DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES: grups de difusió per WhatsApp, 
email, via telèfon. Així mateix tenim en funcionament altres canals d’informació com 
són el web i Instagram  
 
 
 

9. SERVEI DE MENJADOR. 
 

L’espai menjador només serà utilitzat pel grup de 2-3 anys i el grup mixt (més petits de 
2-3 anys i més grans d’1-2 anys). Ambdós grups estables estaran separats per una bar-
rera de fusta, garantint una distància de seguretat respecte a l’altre grup estable. 
 
El grup d’1-2 petits i el de lactants dinaran a la seva respectiva aula. 
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GRUP ESPAI PER DINAR HORA Professionals que en tenen 
cura 

2-3 ANYS (GRANS) MENJADOR 12h Tutora i/o suport unitat 1 

MIXT MENJADOR 12h Tutora i/ o suport unitat 1 

1-2 ANYS AULA 1-2 ANYS 12h Tutora i/o suport unitat 2 

LACTANTS AULA LACTANTS 12h Tutora i/o suport unitat 2 

No hi ha monitoratge de menjador, per tant, l’hora de menjador i dormitori va a càrrec de les matei-

xes tutores d’aula i/o suports de cada unitat.  

Les educadores fem diferents torns per anar a casa a dinar. (veure horaris pàg. 5-6) 
 

 

 

 

10. SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL. 
De ¾ de 8 a 2/4 de 9 només hi ha una educadora per unitat (cada unitat comprèn  2 grups). 
Per tant cada educadora haurà d’acollir alumnes de dues aules. 
 
En el cas del bon dia de la unitat 1. Aquesta es portarà a terme al menjador. És l’hora d’es 
morzar  i s’asseurà als infants en dues taules separades (una per grup estable), amb espai 
suficient per mantenir la distància de seguretat (una per grup estable). A 2/4 de 9, quan s’in 
corpori l’altra tutora , s’emportarà el seu grup d’infants a la seva aula. 
  
En el cas del bon dia de la unitat 2, aquesta es portarà a terme a l’aula d’1-2 anys. En aquest  
cas l’educadora haurà d’acollir infants de la classe d’1-2 anys i lactants. Els d’1-2 anys se’ls  
asseurà a la taula per esmorzar amb les trones petites, als lactants (en cas que n’hi hagi a  
l’hora d’acollida), els asseurem a les trones altes i separats de l’altre grup estable. 
 

Aquest any no hi haurà servei bona tarda. 
 

ACTIVITAT NOMBRE 
D’ALUMNES 

GRUPS DELS 
QUALS PROVE-
NEN ELS ALUM-
NES 

PROFESSIONA L 
RESPONSABLE 

ESPAI ON ES 
REALITZA 
L’ACTIVITAT 

Bon dia unitat 1 8 aprox. Grans i mitjans Nuri/Elena (a 2/4 de 

9 quan arriba Mercè 

canvia de grup) 

Menjador 

Bon dia unitat 2 7 aprox. Petits i lactants Elena (de 2/4 de 8 a 

2/4 de 9/ 

Mercè (de 2/4 de 9 a 

9) 

 

Aula 1-2 
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11. REUNIONS  

 

 
Aquestes es portaran  sempre a terme en modalitat telemàtica. 
 
 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE LA 
REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
TEMPORITZACIÓ 

CLAUSTRE Coordinació. Telemàtic /presencial Un al mes 

 
 

12. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE CO-
VID-19 

 
 
Quan es detecti un infant amb febre, tos, diarrea, vòmits, malestar general..., trucarem a 
les famílies per tal que el vinguin a buscar i es posin en contacte amb el CAP. Els profes-
sionals sanitaris seran els que valoraran si cal fer una prova de diagnosi per la COVID-19.  

 

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

 

CASOS PO-
TENCIALS 

ESPAI HABILI-
TAT PER A 
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 COMUNI-
CAR EL CAS 
ALS SERVEIS 
TERRITORIALS 

 Despatx DIREC-
CIÓ o Vestíbul 
Llar. 

Directora Tutora o direc-
tora. 

Directora 
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SEGUIMENT DE CASOS 
 

ALUMNE/A DIA I HORA DE EXPLICACIÓ PERSONA DE PERSONA 
 LA DETECCIÓ DEL SALUT AMB REFERENT 
  PROTOCOL QUI ES MANTÉ DEL CENTRE 
  SEGUIT I EL CONTACTE PELS 
  OBSERVACION I CENTRE CONTACTES 
  S (incloure el D’ATENCIÓ AMB SALUT 
  nom de la PRIMÀRIA (mantindrà el 
  persona que ha  contacte amb 
  fet les  salut i farà 
  actuacions i el  seguiment del 
  nom del familiar  cas) 
  que l’ha vingut a   

  buscar)   

x x x Professional del 

CAP 

Directora 

 
 

13. SEGUIMENT DEL PLA  
 

RESPONSABLES    Equip educatiu 

POSSIBLES INDICADORS 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 

 

 

14. PLA DE NETEJA 
 

L’empresa que té licitat el servei de neteja és B-free. 
 
Igual que el curs passat, s’ha demanat de reforçar la neteja del migdia amb una hora més. 
 
Fins ara dues persones s’encarreguen de la neteja del migdia: una és la que té cura de la  
cuina (preparar plats, coberts, gots...i rentar-los després de dinar i netejar també la cuina),  
l’altra feinera ve a les 13h 30’ aprox. fins a les 14,30h a netejar el menjador. 
 
La feinera que té cura de la cuina, al setembre i igual que aquest curs passat, farà una 
hora més per també fer neteja de menjador i aules on han dinat els nens. 
La que neteja menjador, també tindrà cura dels canviadors, lavabo personal, i passadís. 
 
A la tarda, la neteja es farà a partir de 2/4 de 6 de la tarda i fins a 2/4 de 10 del vespre:  
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neteja a fons de tota la Llar. 
 

NETEJA DE FILTRES I COMPROVANT DE TEMPERATURES APARELLS BOMBA 
CALOR:  

PLA DE XOC ACUMULADOR: 

 
 

 
15. ALTRES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ QUE S’APLICARAN 

 
15.1 Quant els espais: 
 

✓ Cada grup d’infants 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.  

✓ Ventilació dels espais de forma sistemàtica per part de les tutores d’aula. 
✓ Al dormitori cal disposar els llits a un mínim de 1,5 metres distància cadascun. En 

cas de no ser possible, s’orientarà el cap d’un infant vers als peus del company del 
costat per augmentar la separació de les vies respiratòries. 

✓ Els bressols i llits aniran marcats amb el nom dels infants. El rentat dels llençols serà 
un cop a la setmana i sempre que s’embrutin. 

 
 
15.2 Quant a les famílies: 

✓ Se’ls ha recordat que per accedir al pati de la Llar caldrà portar mascareta i que els 
pares no es podran quedar a parlar entre ells. 

✓ L’infant només pot entrar acompanyat per un familiar. 

✓ Que caldrà guardar una distància de seguretat en el cas que coincideixin amb alguna 
mare/pare a l’entrada o sortida 

✓ Diàriament es portarà una cantimplora amb aigua de casa i  serà retornada cada dia 
per a la seva desinfecció. 

✓ La roba i els pitets han de ser canviats i rentats diàriament. 

✓ El primer dia han de portar una muda 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. 

✓ Només per raons justificades les famílies o altres persones alienes al centre podran 
entrar dins l’edifici escolar. 
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15.3 Quant als nens/es:  

✓ 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 estables 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. 

 

15.4 Quant a les educadores: 

✓ Les tutores d’aula no hauran de portar mascareta dins el seu grup estable. 

✓ El rentat de mans serà sistemàtic amb aigua i sabó a les aules i amb gel 
hidroalcohòlic al pati.  

✓ El personal de suport haurà de portar sempre mascareta quan entri a les aules de 
la seva unitat. 

✓ S’accedirà als vestidors esglaonadament.  

✓ 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 el mateix dia. Tanmateix, informarà a 
la direcció del centre de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui 
possible. 

✓ Les educadores que entrin a ¾ de 8 seran les encarregades d’apujar persianes  

✓ El menjador només es pot utilitzar per esmorzar i dinar els grups de mitjans i grans. 

✓ 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. 
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✓ És important mantenir en tot moment les distàncies de seguretat amb la resta de 
personal i resta d’infants que no formen part del grup estable. En aquest darrer cas, 
quan no sigui possible, cal posar-se la mascareta. 

 

 15.5 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 es 
pot desinfectar amb facilitat. 

✓ Es considera que l’empresa de neteja utilitzarà els productes adients per a la 
desinfecció d’espais. 

15.6 Ventilació 

✓ Les educadores del servei bon dia ventilaran les aules tant punt arribin i abans de 
l’entrada dels infants.  

✓ Les finestres romandran obertes sempre que sigui possible. Quan faci més fred, 
cada vegada que els infants surtin de l’aula (per dinar, pati, dormitori...) es ventilarà 
l’aula. El mateix amb les altres estances.  

✓ L’Ajuntament ha dotat a totes les aules amb un sistema (empresa Orpheus) que 
mesura la qualitat de l’aire i avisa mitjançant senyals de llum des del propi sensor 

 

 

 


