
 

 

PLA D’ORGANITZACIÓ 

(CURS 2021-2022) 

LLAR D’INFANTS ELS GÍNJOLS 
 

 

 

 

 

El Pla d’Obertura de la llar d’infants s’ha elaborat seguint les instruccions del PROCICAT 

Aquest pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes.  

 

 

Data d’informació al Consell Escolar: 1 de setembre de 2021 

 

 



ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

Actualment hi ha 26  infants inscrits. 

Hem organitzat 3 grups estables: 

GRUPS ALUMNES DOCENTS ESPAI 

ESTABLE TEMPORAL 
4 MESOS – 1 ANY 3 1 (Maria) 1 (Júlia) Espai Blau 

1 – 2 ANYS 10 2 (Meritxell i Asun)  Espai Groc 

2 – 3 ANYS 13 1 (Anna) 1 (Júlia) Espai Verd 

 

Les adaptacions es començaran el dia 31 d’agost d’aquesta manera es podrà atendre de 

manera tranquil·la a totes les famílies i amb les distàncies de seguretat.  

Durant els primers dies d’adaptacions cada infant només pot ser acompanyat per una 

sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). La persona acompanyant 

només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de mantenir la distància de seguretat 

(1,5 metres) amb la resta de persones de l’espai (inclosos infants, persones 

acompanyants i persones educadores). Aquesta ha d’accedir al centre amb una 

mascareta higiènica o quirúrgica col·locada correctament i s’ha de rentar les mans amb 

aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans 

d’entrar a l’aula.   

 

ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades i sortides es realitzaran pel jardí. Només podrà entrar un adult dins al jardí 

i acompanyar l’infant fins a la porta del seu espai, un cop allà les educadores podran 

parlar amb l’adult i convidar l’infant a entrar dins l’espai.  

Els infants que arribin de 7:30 a 8:30 (en horari d’acollida matinal), entraran per la porta 

principal del centre. 

Els infants de 1 -2 anys que arribin a partir de les 8:30 entraran pel portal del costat de 

l’escala d’emergència i els de 2 – 3 anys pel portal que dona al parc de l’estació.  

Les entrades i sortides seran esglaonades, ja que tenen franja horària per poder entrar 

sense aglomeracions. De les 11:45 a les 12:00h, de les 15:00 a les 15:30h i de les 16:30 

a les 17:30h les famílies podran recollir els seus fills i filles entrant al jardí i anant fins a 

la porta de l’espai. 

  

 

 

 



ORGANITZACIÓ DEL JARDÍ 

Tenim el jardí separat en dues parts, d’aquesta manera els dos grups en poden fer ús 

sempre que volen. 

 

ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR 

Els infants esmorzaran, dinaran i berenaran dins del seu espai. 

 

ORGANITZACIÓ DEL DESCANS 

Els infants de l’espai groc dormiran en un espai habilitat com a dormitori i cada infant 

disposarà del seu llit i llençols. 

Els infants de l’espai verd dormiran dins el seu espai, cada infant disposarà del seu llit i 

llençols.  

 

CANVI DE BOLQUER 

En el moment del canvi de bolquer actuarem segons els protocols.  

Procediment per al canvi de bolquer: 

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. 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 el 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 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. 

 

HIGIENE PERSONAL 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així 

com la del personal docent i no docent. 

Els infants s’han de rentar les mans: 

- A l’arribada i sortida del centre 

- Abans i després dels àpats 

- Abans i després d’anar al lavabo 

- Abans i després de les diferents activitats 

- Abans i després d’anar al jardí 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 

- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i 

dels propis 

- Abans i després d’acompanyar un infant al lavabo o canviar-li el bolquer 

- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores 

 

ACOLLIDA MATINAL 

L’acollida matinal es durà a terme en un espai ben ventilat com és l’entrada de la llar i 

intentant mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres entre els diferents assistents 

dels dos grups de convivència. 

 

 

 



RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

Sempre que puguem realitzarem les reunions de manera presencial, si fa bon temps a 

fora i si no en un espai que tenim habilitat a la llar amb ventilació i garantint les 

distàncies de seguretat. 

La informació que fem arribar al llarg del curs es farà arribar a les famílies sempre que 

sigui possible per correu electrònic.  

 

REUNIONS AMB L’EQUIP, AJUNTAMENT, AMPA, ETC. 

Les reunions d’equip es realitzaran a la llar mantenint les distàncies de seguretat. Les 

reunions amb l’ajuntament i l’AMPA es realitzaran en un espai de l’Ajuntament o es farà 

telemàticament.  

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETACTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

Si hi ha l’aparició de símptomes en un infant s’actuarà de la següent manera: 

- Es durà l’infant en un espai separat d’ús individual (se l’aïllarà). 

- Es contactarà amb la família per tal que el vingui a buscar. 

- L’educadora romandrà en aquell espai amb l’infant fins que el vinguin a recollir. 

- Si presenta símptomes de gravetat es trucarà al 061. 

- Un cop el vinguin a recollir es demanarà a la família que acudeixi al CAP o 

pediatre i que ens informi de la seva evolució.  

 

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

VENTILACIÓ 

Es ventilaran els espais durant 5 minuts cada 30 minuts.  

En el cas del dormitori es ventilarà un cop l’espai estigui buit durant 10 minuts per 

renovar bé l’aire.  

 

NETEJA I DESINFECCIÓ 

Els espais es netejaran després dels àpats i també al finalitzar la jornada escolar. Els 

pitets i les robes d’ús personal dels infants es posaran en bosses individuals i les famílies 

les rentaran cada dia. Els llençols, “ninos”, mantes, etc. es donaran per rentar un cop a 

la setmana i si l’educadora ho creu necessari ho pot demanar més cops.  

Els infants que utilitzin xumet i/o biberó, els portaran el primer dia d’escola i nosaltres 

serem les encarregades d’esterilitzar-lo i guardar-lo dins de capses individuals.  



El menjador i zones de manipulació d’aliments es netejaran i desinfectaran abans i 

després de ser utilitzats. 

 

+ = ventilació   v = neteja i desinfecció   n = neteja 

 
Abans de 
cada ús 

Després de 
cada ús 

Diàriament 
≥ 1 vegada 

al dia 
Setmanalment Comentaris 

ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  
Mínim 10 
minuts 3 

vegades al dia 

Manetes i poms 
de portes i 
finestres 

   v   

Baranes i 
passamans, 
d’escales i 
ascensors 

   v   

Superfície de 
taulells i 

mostradors 
   v   

Cadires i bancs    v  

Especialment 
en les zones 

que contacten 
amb les mans 

Grapadores i 
altres utensilis 

d’oficina 
   v   

Aixetes    v   

Ordinadors, 
sobretot teclats i 

ratolins 
   v  

Material 
electrònic: 

netejar amb 
un drap humit 
amb alcohol 
propílic 70º 

Telèfons i 
comandaments a 

distància 
   v  

Interruptors 
d’aparell 

electrònics 
   v  

Fotocopiadores    v  

AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  
Mínim 10 
minuts 3 

vegades al dia 

Superfícies o 
punts de contacte 
freqüents amb les 

mans 

   v   

Terra    v   

Materials de jocs 
 

 n v   
També si hi ha 

un canvi de 



 
 

grup d’infants 
Les joguines 

de plàstic dur 
poden rentar-

se al 
rentaplats. 

Joguines de 
plàstic 

 n v   

Joguines o peces 
de roba 

  v   
Rentadora 

(≥60ºC) 

MENJADOR 

Ventilació de 
l’espai 

   +  
Mínim 10 
minuts 3 

vegades al dia 

Superfícies on es 
prepara el menjar 

v v     

Plats, gots, 
coberts 

 v    

Amb aigua 
calenta: 
rentats a 
elevada 

temperatura. 
Sense aigua 

calenta: 
desinfecció en 

dilució de 
lleixiu al 0,1 %. 

Fonts d’aigua    v   

Taules, safates de 
trona 

v v     

Taulells  v     

Utensilis de cuina  v     

Taules per a usos 
diversos 

v v     

Terra    v   

LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilació de 
l’espai 

   +  
Mínim 10 
minuts 3 

vegades al dia 

Canviadors  v     

Orinals  v     

Renta mans 
 

   v  
Especialment 

després de l’ús 
massiu 

(després del 
pati, després 

de dinar) i 
sempre al final 
de la jornada. 

Inodors 
 

   v  

Terra i altres 
superfícies 

   v  

Dutxes  v     

Cubells de brossa, 
bolquers o 
compreses 

  v    

ZONES DE DESCANS 



Ventilació de 
l’espai 

   +  
Mínim 10 
minuts 3 

vegades al dia 

Bressols i llits   v   
També quan 

canvia l’infant 
que l’ultilitza 

Fundes de 
matalàs i de coixí 

    Rentat a ≥60ºC 

Mantes     Rentat a ≥60ºC 

Terra   v   També si hi ha 
un canvi de 

grup d’infants 
Altres superfícies   v   

 

 

 


