LLAR D’INFANTS PETIT PRÍNCEP
PLA D’ORGANITZACIÓ
En el marc de la pandèmia iniciem el curs 2020-2021 adoptent mesures preventives de seguretat i
higiene d’acord amb el Pla d’Actuació per al Curs 2020-2021 per a Centres Educatius elaborat
conjuntament entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut.
Requisits per accedir a l’escola
Tant personal del centre, com infants o famílies han de complir els requisits d’accés a les escoles.
Cap persona podrà accedir a l’escola si presenta simptomatologia compatible amb la COVID-19.
TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19
Infants menors de 14 anys
Febre o febrícula (>37,5°C)
Tos
Dificultat per respirar
Mal de coll*
Congestió nasal*
Mal de panxa
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap
Malestar
Dolor muscular

Majors de 14 any
Febre o febrícula (>37,5°C)
Tos
Dificultat per respirar
Mal de coll
Alteració del gust o l’olfacte
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap
Malestar
Calfreds
Dolor muscular

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només
s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres
manifestacions de la llista.
Així mateix, cap persona, ni infants, ni famílies, ni personal del centre, pot accedir a l’escola si es
troba en alguna de les següents situacions:
Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19
Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19
Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19
Es troba en aïllament preventiu per ser contacte estret d’alguna persona diagnosticada amb
COVID-19

1. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais
Grups estables
Els infants s’atendran en grups estables coincidint amb els grups – aula. Les educadores de l’aula
també seran estables i es minimitzarà el contacte entre els infants i les educadores que no formin
part del grup estable. Tot i això, qualsevol educadora podrà atendre un infant de qualsevol grup en
cas d’absència d’alguna de les educadores referents o en cas d’incidència que ho requereixi. En
qualsevol cas, les educadores sempre portaran mascareta al tenir contacte amb els infants que no
formin part del seu grup estable.

Grups

Docents

Espai

P1 (9 alumnes)

1

Aula Marietes

P2 (11 alumnes)

1

Aula Elefants

2. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides
En el moment d’arribada i recollida d’infants les educadores portaran la mascareta. Les famílies no
entraran a l’edifici escolar a no ser que així ho autoritzi el personal del centre.
El personal s’organitzarà per tal que els diferents grups no coincideixin en els passadissos de les
escoles

Grups

Entrada i sortida

Horari entrada

Horari sortida

P1

Aula Marietes
(directe a l’exterior)

07:45

15:30h

P2

Aula Elefants
(directe a l’exterior)

07:45

15:30h

No hi ha encreuament entre els dos grups a l’hora d’entrar o sortir de l’escola
3. Pati
Es divideix el pati en dos sectors, un per cada grup. L’espai per grup es superior a 200 m², la qual
cosa permet respectar amb escreix l’espai adequat per nen.
Les sortides i entrades del pati a l’aula es fan sense que hi hagi interacció entre els dos grups. Cada
un té entrada directa al seu pati des de la seva aula.
4. Menjador
L’activitat de menjador es fa a l’aula de cada grup, mantenint el grup estable d’alumnes i
educadora.
La disposició a la taula es farà mantenint la distància de seguretat entre nens.

5. Materials
Cada grup estable disposarà de cert material de joc d’us exclusiu tant a l’aula estable com al pati.
Aquest curs, a les aules i al pati, només es proposaran materials que puguin ser netejats i
desinfectats al rentaplats, a la rentadora a alta temperatura o amb una solució de base d’alcohol
propílic al 70º. Els materials seran desinfectats cada dia i sempre abans de ser compartits entre
infants de diferents grups en el cas dels materials dels espais de joc compartits.

6. Roba i calçat
Els infants han de tenir unes sabates d’us exclusiu per a l’escola. Les famílies les portaran el primer
dia i es quedaran al centre.
Les educadores tindran roba i calçat d’us exclusiu per al centre.
7. Higiene i distància
El Pla d’Actuació per al Curs 2020-2021 per a Centres Educatius estableix un protocol d’higiene de
mans que se seguirà tant per la neteja de mans de les educadores com dels infants.
Les educadores seguiran pautes d’higiene estrictes i es rentaran sovint les mans segons el que
estableix el Pla d’Actuació per al Curs 2020-2021 per a Centres 5 Educatius.
D’acord amb el mateix document, rentaran les mans dels infants o vetllaran per que se les rentin
sols, si són autònoms.
A més a més, el centre disposa de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a l’ús del personal
de l’escola.

8. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19
En cas de detectar en un nen/a simptomatologia compatible de COVID-19 es seguiran les
instruccions marcades pel Departament d’Educació i el Departament de Sanitat:
1. Separar el possible cas en un espai d’ús individual ( aula de formigues).
2. Col·locar una mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la
persona que quedi al seu càrrec.
3. Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant.
4. Si presenta símptomes de gravetat, trucar al 061.
5. Gestió del cas a l’aplicació Traçacovid.
6. Pla de neteja, desinfecció i ventilació
Les aules ocupades tindran una ventilació continuada mentre el temps atmosfèric ho permeti.
Quan no sigui possible, es ventilarà 15 minuts abans i després de cada ús.
Les aules i sales no ocupades es ventilaran 10 minuts un mínim de tres vegades al dia.
La neteja i desinfecció de tota l’escola ( espais, equipaments,lavabos, material...) es farà
diàriament. En cas necessari d’algun espai, equipament o material es farà la neteja i desinfecció
més d’una vegada al dia, per exemple després de cada ús.

Aquest pla es revisarà mensualment i es faran les modificacions pertinents segons mesures
indicades des del Departament de Salut i Departament d’Educació, o bé en funció de les
modificacions de la Llar d’Infants quant a número d’alumnes, incorporacions de personal,
modificació d’horaris...
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