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SITUACIÓ 
 
La Llar d’Infants l’Espunyola té matriculats 20 infants, 7 dels quals actualment necessiten 
el servei: 5 de P1, i 2 de P2.  
Aquest curs hem sigut 5 educadores les que hem prestat servei a la Llar d’Infants, però 
una de nosaltres és factor de risc i per tant actualment serem 4: 3 TEI i una mestra 
(direcció). 
 

REQUISITS PER PODER REINCORPORAR-SE: 
 
Per poder reincorporar-se els infants han de reunir els següents requisits:  
 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat 
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

• Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 
anteriors. 

• Que no hagin estat en  contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors.  

• Calendari vacunal al dia. La fotocòpia del llibre o carnet de vacunes ens 
l’haureu de portar actualitzat el primer dia que l’infant assisteixi a la Llar  

 
Les famílies o persones tutores haureu de presentar el primer dia de retorn a 
la Llar una declaració responsable, d’acord el model que us serà facilitat, per la 
qual els vostres fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu.  
També ens haureu d'informar de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 
familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb nosaltres davant de qualsevol 
incidència. 
 
En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es 
valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic 
de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties 
de risc per a la CovID-19:  
 

− Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 
ventilatori. 

− Malalties cardíaques greus.  
− Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors).  
− Diabetis mal controlada.  
− Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

http://www.ajuntamentoliana.cat/
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AGRUPACIONS 
  
Agrupar els alumés amb 2 grups.  
 

− Aula de P1: 5 infants de P1 
− Aula de P2: 2 infants de P2 

 
En tot moment serà la mateixa/es educadora/es les que s’encarregaran dels infants de 
la seva aula, és a dir que l’infant només tindrà contacte amb els companys i educadores 
que estiguin a la mateixa aula que ell. Es procurarà que en tot moment hi hagi una 
distància de seguretat i tinguin el mínim contacte possible. 
 
HORARI 
 
L’horari dels infants serà de 9 a 13 h. No hi haurà servei de menjador. 
 
L’horari de les educadores serà de 8.40 a 13.30-14 h. 
 
Entrada i sortida dels infants 
 
Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups d’edat, en intervals de 
15-20 minuts per evitar aglomeracions. 
 
L’horari d’entrada serà de 9 a 9.35: 
 

− De 9 a 9.15 entraran els nens i nenes de l’aula de P2. 
− De 9.15 a 9.35 entraran els nenes i nenes de P1. 

 
 L’horari de sortida serà de 12.30 a 13.05 
 

− De 12.30 a 12.45 sortiran els nens i nenes de P2 
− De 12.45 a 13.05 sortiran els nens i nenes de P1 

 
S’organitzarà de manera que en cap moment es trobin a la Llar dues famílies. 
S’especificarà als pares individualment l’hora en què hauran de venir a la Llar per tal de 
no coincidir famílies. 
 
Els pares i mares no podran entrar dins de les instal·lacions de la Llar, sempre serà la 
mateixa educadora la que acompanyarà als infants a la seva aula quan arribin i, per 
contrari, a la porta de sortida amb les famílies quan sigui l’hora de marxar.  
 

http://www.ajuntamentoliana.cat/
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L’horari d’esbarjo serà: 
 

− Aula de P1: de 11 a 11.30 
− Aula de P2: de 11.30 a 12 

 
MESURES DE PROTECCIÓ 
 
Els infants es rentaran les mans:  
 

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  
• Abans i després dels àpats 
• Abans i després d’anar al WC (els que ja no duguin bolquer)    
• Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)   
• Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.    
• Com a mínim una vegada cada 2 hores.   

 
  En el cas del personal 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 el menjar, 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. 

 
Els infants no hauran de dur mascareta, però les educadores les hauran de dur sempre 
que no es pugui mantenir la distància de 2 metres. 
 
Les educadores disposarem de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. La roba haurà 
de ser rentada a una temperatura >60ºC, com a mínim 2 vegades per setmana. 
 
La desinfecció dels espais i les joguines es durà a terme freqüentment durant tota 
l’estona, de totes maneres, cada educadora tindrà un polvoritzador que podrà utilitzar 
en el cas que s’hagués de desinfectar alguna joguina que ho requerís al moment. 
L’estona de 13:00 a 14:00, que ja hauran marxat tots els infants, es dedicarà a 
desinfectar i netejar totes les joguines i espais utilitzats més a fons. 
 
A l’entrada de la Llar i a totes les aules també disposem de gel hidroalcohòlic. 
 

http://www.ajuntamentoliana.cat/
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Les famílies hauran de portar l’esmorzar amb el seu propi envàs (si volen amb tupper) i 
un cop s’acabi d’esmorzar es posarà cada envàs dins la motxilla de cada infant per tal 
que la família el netegi i desinfecti diàriament. 
 
Cada espai/aula té les seves joguines específiques (cotxes, construccions, cotxets i 
nines, pilotes, material per pintar...) i, en cap cas, podran ser compartides amb els infants 
d’una altra aula.  
 
Cada aula té accés propi al pati, així que se sortirà per torns (concretats anteriorment) i 
cada grup d’infants tindrà també les seves joguines per anar al pati (motos, bicicletes, 
patinets), quan finalitzi el seu torn, es recolliran i s’entraran una altra vegada dins l’aula. 
 
Tots els estris com gots, pintes, tovalloles... seran individuals, només l’utilitzarà l’infant 
en concret i no es compartirà en cap cas amb els altres infants. 
 
En el cas dels infants que portin pitets de roba, seran d’ús diari i caldrà guardar-los en 
bosses de plàstic individuals i tancades. Es retornaran a la família diàriament. 
 
Recordem que les famílies no podran entrar a dins les instal·lacions de la Llar, per tant, 
les que necessitin deixar el cotxet serà una de les educadores qui l’ubiqui en el lloc 
adequat, tenint en compte que s’haurà de rentar les mans després de cada manipulació. 

http://www.ajuntamentoliana.cat/
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