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1. DESCRIPCIÓ DEL PLA 

En aquest document, la Llar d'Infants 7 Pometes presenta el Pla de contingència que 

pretén adoptar durant aquest curs 2021-2022. Adoptarem les mesures organitzatives i 

estratègiques per a poder donar resposta a la situació en la qual ens trobem actualment. 

El pla s'anirà adequant a l'evolució de l'epidèmia i s'atendrà, en qualsevol cas, a les 

instruccions i directrius del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Per 

tant, seguint aquestes directrius, el nostre pla d’actuació pretén establir les bases per 

tal que aquest curs 2021-2022 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant 

l'equilibri entre protecció de la salut de les persones a la llar d'infants, la correcta gestió 

de la pandèmia i el dret de tots els infants a una educació de qualitat. La Llar ha de ser 

un entorn segur, amb el risc mínim assumible. 

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb 

la realitat dels centres educatius de l'entorn. 

 

2. ALUMNAT, EDUCADORES I ESPAIS 

Pel que fa al nombre d’alumnes, després d’una tutoria individualitzada per tal de 

preveure les possibles necessitats de les famílies, han estat 48 les que ens han sol·licitat 

una plaça per a poder assistir aquest curs 2021-2022. 

Des de la Llar, proposem l’organització en grups de convivència estables. Es tracta de 

grups d’alumnes tancats, amb la seva educadora, i en el marc dels quals es produeix la 

socialització de les persones que l’integren. Podrà formar part d’un d’aquests grups 

estables una altra educadora que farà el suport educatiu.  

Les educadores que acompanyaran als infants en aquest pla d'obertura seran les 7 

educadores habituals de la Llar d'Infants, que es trobaran a les seves aules assignades, i 

una d'elles serà qui obrirà la porta a les famílies. D'aquesta manera evitarem les 

entrades amb aglomeracions al passadís, ja que deixarem entrar un infant per aula i amb 

un sol acompanyant. Els adults que acompanyin els infants han de complir rigorosament 

les mesures de distanciament físic de seguretat i fer servir la mascareta, tot limitant tant 

com sigui possible la seva estada als accessos al centre educatiu. 
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Es faran 4 grups estables, distribuïts en 4 aules, segons l’horari escollit per les famílies. 

Actualment, quedaran un total de 25 places vacants, distribuïdes de la següent manera: 

6 places vacants a Infantil-0, 5 places vacants a Infantil-1 i 14 places vacants a Infantil-2. 

Per tal de poder assistir al centre, s’ha informat a les famílies que hauran de presentar 

una declaració responsable i els requisits que se’ls demanarà seran els següents: 

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

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

• Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 10 dies 

anteriors. Ni que hagin estat en contacte estret amb un positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors. 

• Dur el calendari vacunal al dia. 

A més a més, les famílies també hauran d'informar a la Llar d’infants, de l'aparició de 

qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret 

amb les educadores davant qualsevol incidència. Per tant, les famílies vigilaran 

diàriament l’estat de salut dels seus fills/es prenent-los la temperatura abans de sortir 

de casa per anar a la llar. En el cas que nen/a tingui febre o presenti algun dels 

símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir a la llar d’infants 7 Pometes. 

3. MENJADOR I MIGDIADA 

El servei de menjador s’organitzarà en els espais habilitats. Els integrants d’un mateix 

grup estable s’asseuran junts en una o més taules i es mantindrà la separació entre les 

QUOTA Infantil 0 Infantil 1A Infantil 1B Infantil 2A Infantil 2B TOTAL INFANTS 

TOTAL 
INFANTS 

-------- 13 10 13 12 48 

PERSONAL -------- 1 Educadora  
 

1 Educadora 1 Educadora 
  

1  Educadora = 4 Educadores 

PERSONAL -------- 1 Educadora de Suport 1 Educadora de Suport 
 = 2 Educadores                            

de Suport  

PERSONAL 1 Directora / Educadora de Suport = 7 Educadores 
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taules de grups diferents. En cas que en una mateixa taula hi hagi un infant esporàdic, 

deixarem una cadira buida entre ells per garantir la distància. 

Un cop finalitzat el servei de menjador, els diferents grups estables que n’han fet ús, es 

desplaçaran al dormitori. Cada grup estable se li adjudicarà un espai fix dins la sala d’usos 

múltiples. Després d’aquest ús es farà la seva desinfecció i ventilació pertinent. 

 

4.  ACOLLIDA MATINAL 

L’acollida matinal es farà a l’entrada, la qual permet mantenir la distància interpersonal 

d’1’5 metres. Les educadores responsables de l’acollida portaran la mascareta i cada 

infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’hauran 

de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins, mantenir la distància de 

seguretat d’1’5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. Quan 

finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva aula per la seva 

educadora de referència i es ventilarà l’espai. 

 

5.  MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ AMB ELS INFANTS 

La llar d’infants prendrà les mesures necessàries per a difondre a totes les famílies els 

procediments i mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. 

Per a mantenir els grups d’infants estables, sempre serà la mateixa educadora amb el 

mateix grup d’infants, evitant així el menor contacte entre els diferents grups i procurant 

mantenir l’espai suficient per a garantir el distanciament entre ells. D’aquesta manera, 

si apareix un cas, el nombre de persones amb un contacte estret serà limitat. 

Pel que fa a la sortida als diferents patis, els hem organitzat segons els grups estables i 

en espais diferenciats. Tot el material o joguines que s’oferirà als infants a l’aire lliure 

serà revisat un cop acabada l’activitat d’esbarjo per a la seva correcta desinfecció. 

  

6. ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES A LA LLAR 

En les hores d’inici i fi de les activitats educatives, una educadora estarà a la porta 

d’entrada principal per a rebre les famílies de manera esglaonada, i serà aquesta qui 

indicarà si es pot accedir o no a la llar, evitant així les aglomeracions. L’acompanyament 
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dels infants a l’interior de la Llar el podrà fer un únic membre per família.  Es rentaran 

les mans amb gel hidroalcohòlic. La rampa que es troba davant de l’entrada principal 

estarà marcada segons les entrades a les diferents aules; verd, per les pometes verdes, 

groc per les pometes grogues i vermell per les pometes vermelles. Així, tots els infants 

accediran per l’entrada principal amb el seu acompanyant i serà aquest qui portarà  

l’infant a la seva aula, sense poder accedir a l’interior d’aquesta. 

 

7. MESURES DE PREVENCIÓ  

Per accedir a la llar d’infants, es disposarà de:  

• Dispensadors de gel hidroalcohòlic autoritzats i registrats pel Ministeri de 

Sanitat, amb obligació del personal de rentar-se les mans. 

• EPIS (mascaretes, pantalles de protecció individuals i gel) segons hagi indicat el 

servei de prevenció.  

Les educadores tenen l’obligatorietat de complir amb les següents mesures higièniques: 

• Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó/solucions hidroalcohòliques abans 

d’accedir i abandonar el lloc de treball, d’estar en contacte amb els infants, 

d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis. Abans 

i després d’acompanyar un infant al WC, d’anar elles al WC, de mocar un infant… 

• Mantenir la distància de seguretat amb les altres educadores, i evitar tocar-se el 

nas, els ulls i la boca. També s’evitarà tocar el mínim possible els elements 

comuns, com ara baranes, portes, seients, vidres, etc. 

• Tapar-se amb un mocador de paper d’un sol ús, en cas de tossir, i llençar-lo. En 

defecte, utilitzar la part interna del colze i rentar-se les mans de seguida. 

Garantirem l’existència de diversos punts de rentatge de mans, amb disponibilitat de gel 

hidroalcohòlic amb dosificador en punts estratègics (menjador, accessos al centre/pati). 

 

8. GUIA D’ACTUACIÓ PREVENTIVA  

Les mesures de neteja i desinfecció s’adequaran a les característiques i intensitat d’ús 

de la nostra llar d’infants.   



Llar d’Infants 7 Pometes 

6 
 

• Es farà una neteja i desinfecció dels espais i superfícies de treball en finalitzar 

cada jornada, especialment de les que es toquen amb les mans com interruptors 

i timbres (aparell electrònic), manetes i poms de portes, finestres, armaris, 

penjadors, taules i cadires, aixetes i altres superfícies de contacte freqüent. 

• Les papereres seran netejades freqüentment, i com a mínim, un cop al dia. 

• Es faran servir desinfectants que es trobin en el mercat i que hagin estat 

autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. 

• Les aules es ventilaran constantment i les finestres romandran obertes com a 

mínim, entre 5-10 minuts, temps que es considera necessari per permetre la 

renovació de l’aire.  

• S’ubicaran a les zones d’entrada i sortida, dispensadors amb solucions 

hidroalcohòliques i també n’hi haurà repartits a les diferents aules.  

• Els xumets i biberons es guardaran dins d’estoigs o bossetes de plàstic  

individuals. En cas que hagin estat utilitzats els retornarem a les famílies 

diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Recomanarem a les famílies que els 

esterilitzin després de cada ús. 

 

9. MESURES DE DETECCIÓ SOBRE UN CAS SOSPITÓS 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents 

en el moment. 

En cas d’aparició de símptomes en un infant durant la seva presència al centre: 

• Aïllarem  l’infant en un espai específic. 

• Avisarem a la seva família i l’informarem que hauran d’evitar contactes i que 

hauran de consultar al centre d’atenció primària (CAP) o al seu pediatre. 

• Procedirem a la desinfecció i a la neteja dels espais de la llar d’infants. 

En cas d’aparició de símptomes en una educadora; 

• No podrà assistir a la llar d’infants. 



Llar d’Infants 7 Pometes 

7 
 

• Es posarà en contacte amb el seu metge de capçalera. 

• Informarà de la presència de simptomatologia a la direcció de la llar d’infants. 

• Emplenarà la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets i 

simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està en 

observació o que ha estat  diagnosticada com a cas positiu i per poder fer el seu 

seguiment, així com el dels seus possibles contactes. 

 

Vilafant, 10 de setembre de 2021. 


