PLA D’ACTUACIÓ DEFINITIU PEL
CURS 2020-2021 EN EL MARC DE
LA PANDÈMIA PER COVID-19

Llar d’infants “Deu Pometes” d’Albesa

INTRODUCCIÓ
El centre ha d’elaborar, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de
la inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional abans del 23
de juliol i, un altre de definitiu incorporant els horaris la primera setmana
de setembre.
Aquest pla definitiu serà aprovat pel Consell Escolar.
Com cada curs, hi ha el conveni amb la FP. Dual amb l’Acadèmia Martínez,
s’hauran de prendre totes les mesures de seguretat prèvies a la incorporació
de l’alumnat al centre de treball i fer el seu seguiment en el període de
formació d’acord amb les normes establertes pel departament de salut.
La planificació amb la FP. Dual amb vincle de beca, es realitza durant 900
hores de manera ordinària.

1. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE.
El curs comença de manera presencial el dia 3 de setembre.
L’ horari es de 9 a 13h i de 15 a 18h
A partir del dia 14 s’inicia el servei de menjador, de 13 a 15h.
1.1- ALUMNAT
Unifiquem un grup de convivència estable amb els alumnes de P1 i P2, no hi
ha cap alumne de P0. El total d’alumnes són 8, 3 a P1 i 5 a P2.
Durant el curs s’aniran incorporant i es valorarà de fer dos grups.
En aquest grup hi ha una mestra, una TEI i pels matins l’alumna de pràctiques
No hi ha cap infant amb necessitats educatives especials.

2. PERSONAL DEL CENTRE
Rosa Mari Piqué, directora i mestra i la Vanessa Botanch, TEI.

El personal del CDIAP poden entrar al centre i a les aules, però sempre
mantenint la distància física i portant mascareta i aplicant les mesures
d’higiene i prevenció.
També hi poden accedir, si es necessari, els professionals municipals.
Al taulell de suro de l’entrada de la llar, hi haurà un registre de control de
les persones extern que entra a la llar (electricista, fuster....) amb el nom,
data, hora i càrrec

El Consell Escolar està format per 4 membres: la directora de la Llar, una
educadora, un representant dels pares/mares, un regidor de l’Ajuntament.
Les reunions es realitzant en una aula, amb mascaretes i mantenint la
distància de seguretat, i les mesures d’higiene. Al mateix temps, és ventilarà
deu minuts abans i després de les reunions.
En les tutories que es realitzin amb les famílies es mantindran les mateixes
precaucions.

3. ESPAIS
Es disposa de tres aules, tres patis i una sala polivalent que es l’entrada.
Una aula es destinarà pel servei de menjador i l’altra per dormir.

3.1- ESPAI DEL MENJADOR
Abans i desprès dels àpats es farà neteja, desinfecció i ventilació del
menjador i dormitori.
Els infants es rentaran les mans abans i desprès dels àpats.
El menjar es repartirà en plats individuals, evitant compartir-ho.
No es deixarà participar als infants alhora de manipular, repartir o recollir
els plats.
Les condicions de seguretat alimentària per al trasllat i servei dels aliments
es a càrrec de l’empresa de càtering MN d’Alcoletge.

3.2- PATIS
Disposem de tres patis a utilitzar pel grup estable.

3.3- ESPAI CUINA
La cuina de que és disposa és petita i per tant només hi pot entrar una sola
persona ja que no es pot mantenir la distància de seguretat, a més a més és
un espai tancat i no es pot ventilar.
Es seguiran les mesures establertes en el pla de neteja.

3.4- ESPAI DE REUNIÓ DE TREBALL
Cal garantir el distanciament físic i és obligatori l’ús de mascareta ja que és
un espai molt petit.
De 9 a 10 del matí, es ventilarà l’espai.
Els infants no podran accedir al despatx.

3.5- FLUXOS DE CIRCULACIÓ
La llar d’infants no disposa de passadís a l’entrada, hi ha una sala polivalent
on donen les aules. Aquest espai pot ser utilitzat per tot el grup estable. Les
famílies deixaran als nens i nenes a la porta d’entrada.

3.5.1- ENTRADES I SORTIDES
Tots els alumnes entraran per la porta principal de la llar. Disposem d’una
catifa desinfectant per les sabates davant la porta principal, també un
dispensador de gel hidroalcohòlic.
Es marcaran al terra unes línies grogues per a que les famílies mantinguin la
distància de seguretat. El nombre de línies seran 4, de la reixa de fora fins
a la porta d’entrada a la llar.

Els adults que acompanyin els infants han de ser els mínims, limitant tant
com sigui possible la seva estada als accessos.
A l’entrar i a la sortida al centre, els alumnes s’han de rentar les mans amb
gel.

4- ALTRES ACTIVITATS
ADAPTACIÓ
Durant el període d’adaptació que serà la primera quinzena de setembre, les
famílies nouvingudes poden acompanyar els infants a l’aula, abans d’entrar
s’han de rentar les mans amb hidrogel, portar mascareta i un cop a dins,
mantenir la distància de seguretat.

5- MESURES ESPECÍFIQUES
5.1- RENTAT DE MANS
Es tracta d’una de les mesures de protecció més importants. Per això, és
imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin començar a
fer-ho d’una manera autònoma.
En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un rentat de mans acompanyat
de manera freqüent. 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 (infants continents),
- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
- Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. Cal tossir o esternudar al
colze.
- 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.
L’ ús de mascareta al primer cicle d’educació infantil no està indicada per als
infants, les educadores portarem mascareta.
La Llar d’Infants 10 Pometes disposa de tres piques per netejar mans amb
disponibilitat de sabó amb dosificador i paper d’un sol ús. Hi haurà
dispensadors de solució alcohòlica a l’entrada de la llar i a les aules.

5.2-JOGUINES
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual.
Les joguines de plàstic i fusta dur es netejaran a diari al rentaplats o a mà
amb desinfectant.
Les joguines de roba no s’utilitzaran.
Les joguines de plàstic petites es posaran al rentaplats.
Disposem de solució hidroalcohòlica amb polvoritzador. La qual cosa, desprès
de l’ús de les joguines s’utilitzarà aquest producte per desinfectar-les.

5.3 XUMETS I BIBERONS
Els xumets i els biberons es guardaran dins d’estoigs o bossetes de plàstic
individuals. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornarà a les famílies
diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Es recomana a les famílies que
els esterilitzin cada dia.

Els pitets seran d’ús diari i es rentaran a casa.

5.4- ROBA I CALÇAT
Els llençols es canviaran setmanalment i es rentaran a més de 60º juntament
amb les bates. Es guardaran de manera individual entre els diferents usos.
El personal docent disposarà de roba i calçat d’ús exclusiu pel centre.

5.5. CANVI DE BOLQUERS
El procediment pel canvi de bolquer és el següent:
Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de
bolquer, renteu-vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del
canviador (tovalloletes, bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el
bolquer utilitzat i un parell de guants nets). Poseu un paper cobrint la
superfície del canviador. Poseu-vos els guants.
Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap
moment. Si cal, traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en
contacte amb la zona bruta.
Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu.
bolquer, però deixeu el bolquer mullat sota el nen. Aixequeu les cames de
l’infant metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les
natges i els genitals i evitar que es tornin a embrutar amb els bolquer usat.
Retireu la femta i l’orina de davant a l’esquena i utilitzeu una tovallola fresca,
un drap humitejat o una tovallola de paper humida cada cop que feu lliscar.
Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. Els draps
reutilitzables s’han de guardar en un una bossa de plàstic o receptacle tancat
(a l’abast del braç de les taules de canvi de bolquers) fins que es puguin
rentar.
Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el
bolquer i doblegueu-ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un
sol ús en una bossa tancada o un receptacle adequat. Si s’utilitzen bolquers
de tela reutilitzables, poseu-los en una bossa de plàstic. Si hi ha roba bruta

poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu que no s’hagi mullat la
superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del paper
que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona de manera
que el paper de sota les natges sigui sec. Traieu-vos els guants mitjançant
la tècnica adequada i llanceu-los. Passeu-vos una tovalloleta humida per les
mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu-les.
Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o
guants nets d’un sol ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui
necessari i llenceu-los. Tanqueu el bolquer.
Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona
supervisada.
Pas 7: Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador.
Lligueu la bossa de plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície
del canviador amb aigua i sabó o amb una tovalloleta d’un sol ús i després
passeu-hi una solució desinfectant. Pas 8: Renteu-vos les mans.
En el cas que un nen/a embruti la roba amb les deposicions o vòmits:
- L’educadora és proveirà de guants, mascareta, bosses d’un sol ús,
tovalloletes humides o dutxa.
- Canviarà l’infant sol al canviador i posarà la roba bruta a la bossa d’un
sol ús, desprès es posarà al nen una roba neta.
- Desinfecció del canviador amb aigua i lleixiu.
Tant els bolquers com els mocadors de paper usat i les tovalloletes humides
es llençaran en un contenidor tancat amb tapa de pedal.

6. GESTIÓ DE CASOS DE COVID
A l’accedir diàriament al centre:

• L’alumne no pot tenir una temperatura superior als 37,5, ni haver reduït
la temperatura amb antitèrmics.
• L’alumne no pot tenir cap d’aquests símptomes:
. Febre o febrícula
. Tos
. Dificultat per a respirar
. Mal de coll
. Congestió nasal
. Vòmits o diarrees
. Mal de cap
. Malestar
.Dolor muscular
Cap persona pot accedir-hi si:
• Esta en aïllament per ser positiu de covid-19
• Esta esperant un resultat d’una PCR o altra prova de diagnòstic de covid
-19
• Conviu amb una persona diagnosticada de covid-19
• Esta en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu.
El control de símptomes es basa en la responsabilitat de les famílies. En
aquest sentit es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas
que presenti simptomatologia amb la covid-19 o l’hagi presentat en els
darrers 14 dies i comunicar-ho immediatament als responsables del centre
educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Si es sospita que un alumne/a té símptomes de Covid se’l portarà en un espai
d’ ús individual, concretament es portarà a l’aula de P0, on només s’utilitzà
d’aula de descans i de dormir.
Tant l’infant com l’educador que es quedi al càrrec de l’infant, es col·locaran
una mascareta . Automàticament se li prendrà la temperatura. El
termòmetre es desinfectarà desprès de cada ús amb solució alcohòlica.

Es comunicarà a la família per tal que vinguin a buscar l’ infant. Si no es
localitza la família es romandrà al centre amb l’ infant. Si presenta
símptomes de gravetat es trucarà al 061.
En funció de l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en coordinació amb
l’autoritat educativa, prendrà les mesures i dedicions que corresponguin i
que seran resultat de la valoració del terreny.
Durant el curs es faran ajustaments en el procediment de comunicació entre
salut i la comunitat educativa.
La directora informarà a la educadora i a les famílies les mesures i
actuacions que seguirà la llar i també es coordinarà a la persona referent del
centre d’atenció primària assignada.
Si una família o algun docent dona positiu, es comunicarà a més a més del
CAP de referència, a l’Alcaldessa o a algun regidor/a de l’Ajuntament, i als
serveis territorials.

ANNEX 1
Llista de comprovació per a l’obertura diària dels centres educatius
Acció

C en curs

F fet

S’ha efectuat la ventilació de totes les aules i espais de
l’escola durant un mínim de 10 minuts?
Tots els dispensadors de sabó de lavabos, cuina i aules
disposen de sabó suficient?
Hi ha tovalloles d’un sol ús a tots els rentamans?
Tots els dispensadors de gel hidroalcohòlic disposen de gel
suficient?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de
major contacte (poms de les portes, baranes, interruptors,
bancs, polsadors ascensor, etc.)?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció de totes les aules i
espais docents?
S’ha dut a terme la neteja i desinfecció dels lavabos?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció de les fonts d’aigua?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció dels equips informàtics?
S’ha realitzat la neteja i desinfecció del material escolar?
Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir
l’educació a distància en cas d’un nou confinament?

(Aquest annex es troba penjat al taulell d’anuncis de l’entrada
de la llar, per tal de supervisar-ho diàriament)

PLA DE NETEJA
. Pautes de ventilació
És ventilaran les instal·lacions interiors abans de l’entrada i a la sortida dels
infants tres vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.
Totes les aules han de ser ventilades, si pot ser es deixaran les finestres
obertes.
La Llar 10 Pometes disposa d’un sistema de ventilació adequat al sistemes de
climatització d’establiments i locals de concurrència humana segons les
recomanacions al Departament de Salut.
Pautes generals de neteja i desinfecció
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà diàriament, seguint
les instruccions de de “neteja i desinfecció en establiments i locals de
concurrència humana” establertes en les instruccions del Departament
d’Educació. En el nostre centre es concreta en:
- Disposem d’un Pla de Neteja revisat per Sanitat que és realitza a la
llar quotidianament. (Veure Annex el Pla de Neteja).
- El centre a estat tancat durant molts dies. La dona de la neteja disposa
de 2h i mitja diàries de neteja els dies laborables. I segueix aquest pla
de neteja setmanalment i mensualment. La dona de la neteja ha vingut
tres dies abans de l’obertura per fer una neteja més acurada.
- A part de la neteja habitual haurà de desinfectar totes les superfícies
a l’altura dels infants.
- Conseqüència del COVID s’intensifica els procediments de neteja
habituals en les superfícies on pugui haver mes contacte amb les mans:
• Interruptors i timbres
• Manetes i poms de portes
• Finestres i armaris
• Taules i cadires
• Aixetes

• Lavabos
• Joguines de plàstic

NETEJA
Diari

Escombraries

Diari

Fregar terra

Diari

Wc urinaris

Diari

Wc piques

Diari

Canviador

Diari

Vidres i parets a
l’altura del nen/a

Diari

Taules i cadires

Diari

Panys portes

Mensual

Làmpara

Setmanal Catifa entrada
Mensual

Patis exteriors

Diari

Cuina encimera

Setmanal Cuina
Electrodomèstics
Mensual

Vidres Alts

Setmanal Prestatge
Aules i direcció

