
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pla d’obertura curs  

2020-21: LLIM Els Pinyons 

 
 

 

 

S’elabora aquest Pla d’Organització provisional per a la LLIM Els Pinyons per al curs 2020-

21, a partir de les instruccions del Pla d’actuació per a centres educatius en el marc de 

la pandèmia, del Departament d’Educació, aprovat pel PROCICAT en data 03 de juliol de 

2020. Aquest Pla d’actuació ha de servir per establir les bases que permetran que es 

pugui reprendre el curs 2020-21 amb les màximes garanties.  

 

 
 

 

 

 



 

 

 

1. Diagnosi 

Aquest pla d’organització de la Llim els Pinyons pretén que el curs 2020-2021 es 

pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la 

salut de les persones docents i no docents de la llar, la correcta gestió de la pandèmia 

i el dret de tots els infants a una educació de qualitat. 

Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la 

traçabilitat de casos i contactes.  

En la primera franja d’edat, de 0 a 3 anys, els infants estan en un període crucial del 

seu desenvolupament psicomotor. La mobilitat, la descoberta de l’entorn i la 

interacció social són pilars fonamentals en el seu procés de maduració. 

Tot i les mesures de prevenció seguirem treballant com fins ara, amb el nostre 

projecte pedagògic per mitjà de centres d’interès i ambients d’aprenentatge. 

Oferirem propostes riques en materials, específics i no específics i que convidin als 

infants a manipular, investigar, tocar, descobrir i experimentar tenint present la 

importància de la neteja i desinfecció d’aquests.  

 

2. Organització dels grups estables 

A la Llar d’Infants Municipal Els Pinyons d’Alella té una capacitat total de 61 places 

distribuïdes en 4 grups de convivència estables: 

- 4 mesos- 1 any: 1 aula de 8 infants 

- 1-2 anys: 1 aula de 13 infants 

- 2-3 anys: 2 aules de 20 infants 

L'equip de professionals de la Llar està format per: 

- 4 educadores de referència: Cadascuna serà la referent d’un grup estable de 

convivència, tenint cura i donant resposta a les necessitats dels infants. 

- 2 educadores de suport: Seran les encarregades de donar suport a les aules, 

col·laborant per mantenir les mesures d’higiene i seguretat necessàries. 

Col·laboraran en la higiene i desinfecció dels materials de les aules i de 

l’escola. 

- 1 educadora de menjador i aula: serà l’encarrega de donar suport a l’hora del 

menjador, del descans i a les aules. 

 

Grups Alumnes Educadores Espai 

De 

referència 

De suport Aula 

estable 

Temporal 

4 mesos a 

1 any 

8 infants E.R. R G.R.V Aula 

Cargol 

Pati o sala 

polivalent 

1 a 2 anys 13 

infants 

F.B.R G.R.V Aula 

Formiga 

Pati o sala 

polivalent 

2 a 3 anys 20 

infants 

C.B.A Y.N.V/M.S.M Aula Eriçó Pati o sala 

polivalent 

2 a 3 anys 20 

infants 

A.S.B Y.N.V/M.S.M Aula 

Abella 

Pati o sala 

polivalent 



 

 

3. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides 

Servei d’acollida matí (de 8:00 a 8:45h): Espai d’acollida dels infants abans de 

l’inici de l’horari escolar habitual per a les famílies que ho necessiten.  

Aquest servei s’haurà de realitzar en grups estables (els mateixos infants amb els 

que comparteixin aula). Els grups d’infants de 2-3 anys estaran a la sala polivalent 

que estarà dividida en dos espais diferenciats. El grup de 0-1 any i el grup de 1-2 

anys estaran a l’aula de P1. Les responsables de les acollides seran les educadores 

de suport de referència al llarg del dia. 

Organització grups d’acollida matí: 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Grup 

0-1 i 

1-2 

anys 

Grup 

2-

3anys 

Grup 

0-1 i 

1-2 

anys 

Grup 

2-3 

anys 

Grup 

0-1 i 

1-2 

anys 

Grup 

2-3 

anys 

Grup 

0-1 i  

1-2 

anys 

Grup 

2-3 

anys 

Grup 

0-1 i  

1-2 

anys 

Grup 

0-1 i  

1-2 

anys 

G.R.V Y.N.V G.R.

V 

Y.N.V G.R.

V 

Y.N.V G.R.

V 

Y.N.V G.R.V Y.N.V 

Entrades i sortides durant el servei d’acollida: 

P0 i P1: Entraran per la reixa exterior lateral que dóna a la cuina i accediran a l’escola 

per la porta principal. Hauran de respectar la distància de seguretat i el torn d’entrada 

a dins de l’edifici. Hauran de respectar el circuit marcat.  L’educadora rebrà a les 

famílies a la porta principal de l’edifici. 

P2: Entraran per la porta principal verda respectant la distància de seguretat i l’ordre 

d’arribada. Cada infant entrarà per la porta principal, respectant la distància de 

seguretat i el circuit marcat. La família serà la responsable de treure les sabates a 

l’infant, guardar-les a la motxilla i posar-li les sabates de l’escola. L’educadora rebrà 

a les famílies a la porta principal de l’edifici. 

 

Entrades i sortides: 

 

Entrades: L’obertura de les portes es farà de manera esglaonada per torns. Hi haurà 

un primer torn de 8:45h a 9h i un segon torn de 9h a 9:15h. Cada grup de convivència 

estable estarà dividit en dos grups, un farà el primer torn i un altre el segon, de 

manera que l’entrada sigui més fluïda. 

 

 

 

 



 

 

 De 8:45h a 9h 9h a 9:15h Porta entrada 

Aula de Lactants 4 infants 4 infants Reixa camí de 

sorra 

Aula 1-2 anys 7 infants 6 infants Reixa camí de 

sorra 

Aula 2-3 anys 10 infants 10 infants Porta principal 

escola 

Aula 2-3 anys 10 infants 10 infants Porta principal 

escola 

 

 

Les entrades es faran: 

P0 i P1: Entraran per la porta lateral que dóna a la cuina i accediran a l’escola per la 

porta principal. Hauran de respectar la distància de seguretat i el torn d’entrada a 

dins de l’edifici, podran accedir a deixar l’infant sempre i quant no hi hagi una altra 

família del mateix grup dins l’edifici. Hauran de respectar el circuit marcat. S’ hauran 

de posar peücs o treure’s les sabates i desinfectar les mans amb el gel hidroalcohòlic 

i anar a la porta d’entrada de cada aula. 

Cada familiar haurà de treure les sabates a l’infant, deixar-les a sota del seu penjador 

i posar-li les netes.  

 

P2: Entraran per la porta principal verda respectant la distància de seguretat i l’ordre 

d’arribada. Cada grup entrarà per la porta de l’aula que dóna al pati respectant la 

distància de seguretat i el circuit marcat. A l’alçada del primer barriet hi haurà una 

ampolla de gel hidroalcohòlic on hauran de rentar-se les mans abans d’entrar. 

Hi haurà un accés per pujar i un altre per baixar que estaran marcats.  

Cada familiar haurà de treure les sabates a l’infant, guardar-les a la seva motxilla i 

posar-li les sabates de l’escola que estaran en una bossa marcada amb el seu nom.  

 

Sortides:  De les 11:45 i fins les 12 es farà la sortida dels infants que van a dinar a 

casa, ho faran cadascú a la seva aula. Es seguirà el mateix protocol que a les 

entrades.   

 

TARDES 

Entrades:  A les 15h faran l’entrada de la mateixa manera que es fa l’entrada al matí. 

Sortides:  A partir de les 16:30 s’obriran les dues portes, tal i com es realitza a 

l’entrada, per recollir els infants i quedaran tancades a les 17h. 

 

 De 16:30h a 

16:45h 

De 16:45h a 17h Porta entrada 

Aula de Lactants 4 infants 4 infants Reixa camí de 

sorra 

Aula 1-2 anys 7 infants 6 infants Reixa camí de 

sorra 

Aula 2-3 anys 10 infants 10 infants Porta principal 

escola 

Aula 2-3 anys 10 infants 10 infants Porta principal 

escola 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Organització dels patis 

 

L’escola disposa de dos patis, un gran i un l’altre més petit que comunica directament 

amb l’aula de lactants. 

 

El grup d’1-2 anys sortirà a jugar al pati de l’aula de lactants. El pati gran es 

delimitarà amb tanques de manera que quedarà dividit en dos parts, així els dos 

grups de grans (2-3 anys) podran sortir a jugar a l’hora tot garantint el no contacte 

entre aquests dos grups. 

 

5. Servei de menjador i migdiada 

 

Per tal de respectar i mantenir els grups estables a l’hora del menjador i descans, 

cada grup ho farà dins la seva aula de referència. 

 

6. Propostes pedagògiques 

El treball pedagògic  a l’inici de curs de l’escola es basa en l’acollida d’infants, tenint 

en compte que molts infants han estat mesos sense contacte presencial a l’escola i 

d’altres que serà el seu primer any a l’escola. 

Per tant, les propostes planificades estan orientades a atendre i donar resposta a les 

necessitats que manifestin, oferint el temps necessari per assegurar un clima de 

confiança i seguretat per tal de facilitar el vincle amb l’educadora de referència. 

Com a escola dediquem especial atenció a les estones d’hàbits i rutines diàries (rentar 

cara i mans, beure aigua, canvi de bolquers, anar al lavabo,...). Aquest curs, 

dedicarem més temps a aquestes tasques, aplicant les mesures higièniques 

necessàries (rentar mans a l’arribada i a la sortida de l’escola, abans i després del 

canvi de bolquers o anar al lavabo, abans i després de fer activitats...). 

Seguirem oferint propostes educatives, seguint les mesures higièniques del 

departament de salut. Proposarem materials de fàcil neteja per poder dur a terme 

les activitats programades. Vetllarem perquè les propostes  responguin a les 

necessitats, capacitats i interessos dels infants.  

Proposta pedagògica en situació actual 

L’eix central de la programació anual de Pinyons es basarà en el treball per unitats 

didàctiques i els ambients d’aprenentatge. 

Cada mes hi hauran propostes i ambients relacionats amb un centre d’interès 

Setembre  Adaptació 

Octubre Tardor 

Novembre Santa Cecília 

Desembre Nadal 

Gener El fred 

Febrer Carnestoltes 

Març Primavera 

Abril Sant Jordi 

Maig Animals 



 

Juny Estiu 

Juliol  Aigua 

 

Al llarg de cada unitat proposem activitats que treballin totes les àrees de 

desenvolupament dels infants en els diferents àmbits, fomentant així el progrés de 

les seves capacitats. Dos cops per setmana treballem per ambients, aquests 

s’adaptaran a les necessitats de cada grup en funció del moment maduratiu en que 

es troben. 

Proposta pedagògica en cas de confinament parcial 

En el cas de tancament d’un sol grup del centre, la resta d’aules seguirà amb la 

programació habitual. Pel que fa al grup confinat, se’ls enviarà les activitats 

programades per realitzar des de casa. 

 

Proposta pedagògica en cas de tancament del centre 

En cas de tancament del centre cada educadora s’encarregarà d’enviar un document 

amb propostes d’activitats per realitzar a casa, cada setmana. Cada document 

constarà de cinc propostes, una per a cada dia de la setmana. 

Un cop al mes cada educadora enviarà un vídeo explicant un conte relacionat amb el 

centre d’interès del mes. 

S’enviarà també un document amb l’enllaç de les músiques treballades al llarg de 

cada unitat didàctica i un vídeo de les educadores cantant-ne alguna d’aquestes. 

Les famílies podran fer consultes o parlar amb l’educadora de referència per 

videotrucada, e-mail o mitjançant l’agenda electrònica al llarg de la setmana. 

També podran comptar amb el servei psicopedagògic municipal per poder fer 

consultes sobre la criança dels seus fills i filles. 

 

  7.Relació amb la comunitat educativa. 

Reunions de Consell Escolar: Quan sigui necessari realitzar sessions del Consell 

Escolar, s’optarà per valorar si fer-ho de forma telemàtica o presencial en funció de 

la situació i evolució de la pandèmia en el moment de la convocatòria. En el cas de 

fer-la de forma presencial, es prendran les mesures de seguretat higièniques i de 

distanciament i s’adequarà l’espai per acomplir-les. 

Difusió del Pla d’Organització a les famílies: A les reunions d’inici de curs 

s’explicaran aquells aspectes que tenen repercussió més directa per a les famílies, 

incidint en què poden haver canvis derivats de la situació a inici de curs o durant el 

mateix. Un cop aprovat el Pla definitiu al setembre per Consell Escolar i Inspecció 

educativa, es posarà en coneixement de totes les famílies. 

Entrevistes individuals de seguiment i final de curs: S’optarà per valorar si fer-

la de forma telemàtica o presencial en funció de la situació i evolució de la pandèmia 

en el moment de la convocatòria. En el cas que la situació permeti fer-la 

presencialment, es mantindran i garantiran totes les mesures higiènic-sanitàries i de 

seguretat. 

 



 

 

Seguiment dels infants, relació diària, procediments de comunicació amb les 

famílies: Les famílies podran comunicar-se amb l’educadora de referència durant les 

entrades i sortides. Tot i així, per evitar aglomeracions a l’entrada, es demanarà que 

es prioritzi l’ús de la agenda electrònica. Sempre que calgui i quan les altres formes 

de comunicació no funcionin correctament o hi hagi dificultats per part de les famílies, 

es mantindrà també comunicació telefònica amb elles. 

 

8. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19  

Les famílies han de presentar una declaració responsable, on faran constar que són 

coneixedors de la situació actual de la pandèmia i s’atendran a les mesures que 

puguin ser necessàries en cada moment. També es comprometran a no portar a 

l’infant a l’escola en cas de presentar símptomes compatibles amb la covid-19 i que 

hauran d’informar a l’escola en cas de l’aparició d’aquests. 

A la reunió d’inici de curs s’informarà a les famílies que han de vigilar diàriament 

l’estat de salut dels seus fills i filles. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti 

algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir. 

En infants: 

Davant d'un infant que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 a la llar: 

- Se l’ha de portar a direcció. 

- S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (la directora que serà qui faci 

l’acompanyament). 

- S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

- La família ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació 

i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-

CoV-2, l’infant haurà d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el 

resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà 

l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

- En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

- El/la pediatre/a valorarà el cas en les primeres 24 hores d’inici dels símptomes 

i decidirà si escau d’un test PCR. 

- En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2, 

s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa fins a conèixer el resultat. 

- Si no esteu donats d’alta, tramitar l’alta de “ la meva Salut”. Des d’aquesta 

aplicació podreu mirar els resultats de les proves PCR. 

- En cas de donar positiu un membre d’un grup estable de convivència , 

tot el grup té consideració de contacte estret, per tant, s’ha de recomanar la 

quarantena de tot el grup de convivència , durant 14 dies després del darrer 

contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es 

produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per aquest grup i es farà 

a partir del dia següent a la comunicació del cas positiu.  

- En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-

la, l’infant es podrà reincorporà un cop hagi cedit la simptomatologia. Els 

infants es podran reincorporar quan faci 24h que es troben sense febre. 

- Els germans convinents d’un cas sospitós (aquell qui s’ha realitzat PCR i està 

en l’espera dels resultats), si pertanyen a l’àmbit escolar, han de quedar-se a  

 



 

 

casa fins a conèixer-ne el resultat. Si el resultat és negatiu poden 

reincorporar-se al centre educatiu. 

 

Educadores: 

Davant d'una educadora que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb 

la COVID-19 a la Llar: 

- Ha de marxar a casa. 

- Ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, la 

família amb qui conviu haurà d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne 

el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà 

l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

 

 

9. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

Diàriament es realitzarà una neteja i desinfecció de tots els espais de l’escola pels 

quals hagin passat infants o personal docent i no docent, així com també aquells 

materials d’oficina, de joc i materials d’exterior susceptibles de desinfecció diària.  

Pel que fa als espais de menjador, després de dinar una educadora de cada nivell es 

farà responsable de  netejar la taula i el terra. Posteriorment, el personal de neteja 

realitzarà una neteja a fons i desinfecció de l’espai, així com també de les cadires 

utilitzades.  

De la mateixa manera, els lavabos, cuina, sala d’educadores i altres espais d’accés i 

de circulació es netejaran i desinfectaran diàriament.  

Es vetllarà per tal que els espais educatius comuns (sala polivalent aula màgica, pati) 

s’utilitzin únicament per un mateix grup estable d’infants en un mateix dia.  

 

Finalment, es garantirà una correcta ventilació vetllant per que les finestres de les 

aules estiguin obertes durant la major part de la jornada. Quan faci calor es farà ús 

dels aires condicionats individuals. Quan la temperatura exterior sigui excessivament 

freda, es ventilarà l’espai mínim tres cops al dia durant 10 minuts, tal com estableix 

la normativa. De igual forma, es ventilaran els espais d’ús comú o compartits després 

que cada grup estable en faci ús. 

Cada dia es portarà el registre de la ventilació i desinfecció de lavabos i joguines. Els 

lavabos es desinfectaran després de cada ús. En acabar el dia, les joguines utilitzades 

es guardaran en una caixa per tal que l’educadora de suport les netegi  i desinfecti.  

Exemple quadre de registre: 

Setembre Ventilar 

aules 

Neteja lavabos Neteja menjador Desinfecció material i joguines 

 
1 

    

2     
3     
4     
5     
6     



 

7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexes 

Annex 1 

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 (vegeu l’annex 2) 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. 

Mesures de protecció i prevenció 

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. 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

 Les educadores i professionals que treballen 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 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 diversos punts de rentat de mans han de poder tenir sabó amb dosificador, 

tovalloles d’un sol ús i papereres amb tapa i pedal per llençar els papers de 

forma segura.  

 En punts estratègics (menjador, entrada aules,...) es recomana la col·locació 

de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 

 Les educadores que no tenen la responsabilitat de grup/espai seran les 

encarregades de comprovar diàriament que hi hagi sabó, tovalloles d’un sol 

ús en tots els punts de rentat de mans i l’estat dels dispensadors de solució 

hidroalcohòlica. 

Material educatiu.  

 No pot haver material i joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb 

facilitat.  



 

 Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu per al grup estable. 

Si es fa rotació de materials i joguines, caldrà desinfectar-los després de l'ús 

de cadascun dels grups.  

 En el cas d’infants més petits  (<12 mesos) es pot valorar que disposin de 

joguines (tipus sonall o mossegador, per exemple) d’ús individual. 

 Tot el material natural que no es pugui desinfectar s’ha de treure de les aules 

i guardar al magatzem. Si es fa servir material per experimentar (farina, 

llegums, sal, etc… no es pot reutilitzar, és d’un únic ús). 

 El material de pati (bicicletes, patinets, pales, cubells, etc…), en la mesura del 

possible es netejarà almenys un cop al dia o si canvia el grup que l’utilitza.  

 Procés de neteja: 

 Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de manera 

diària.  

 Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora, a més de 60ºC 

quan sigui possible. Si s’utilitzen, es es rentaran un cop al dia, si no 

s’utilitzen, com  a mínim un cop a la setmana. 

 Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat 

amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC. Preferiblement 

després de cada ús i com a mínim un cop al dia. 

 Es realitzarà una graella amb el material d’aula i de pati per registrar 

quan s’ha realitzat la neteja i desinfecció. 

 Les educadores que no tenen la responsabilitat de grup/espai seran les 

encarregades de mantenir el material en perfectes condicions 

d’higiene. 

Alletament matern 

 Si algun dels infants que assisteix a l’escola continua amb l’alletament matern 

caldrà habilitar un espai que no estigui en contacte amb altres infants. 

 La mare haurà d’accedir al recinte escolar amb la mascareta col·locada i 

rentar-se les mans a l’arribada, a més de seguir la resta de normes establertes 

per cada centre respecte el calçat o d’altres mesures. 

Xumets i biberons.  

 Els xumets i els biberons s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de 

plàstic individuals. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les 

famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Si l’escola té biberó i 

xumet propi per cada infant, caldrà netejar-los i esterilitzar diàriament. 

Roba i calçat 

 Els pitets són d’ús diari i s’han de rentar a >60ºC. Després de l’ús es fiquen 

en bosses de plàstic individuals i tancades i es retornen a les famílies 

diàriament per a que els rentin.  

 Calçat dels infants: 



 

 A l’arribada a l’escola els infants es treuran les sabates i les canvien 

per uns mitjons o unes sabates d’ús exclusiu per a l’aula que ja estiguin 

al centre.  

 Els infants que es treguin les sabates de forma autònoma, s’han de 

rentar les mans després de fer-ho.  

 Roba i calçat de les professionals: 

 La roba i calçat per estar a l’escola ha de ser d'ús exclusiu. 

 La roba haurà de ser rentada a una temperatura >60ºC, com a mínim 2 

vegades per setmana. 

 A l’arribada a l’escola s’han de canviar al vestuari i guardar la roba i les sabates 

que portaven al carrer en una bossa. 

 

Mascaretes i bates.  

 Seran d’ús pel personal docent i no docent dels centres educatius quan 

no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o amb 

els infants.  

 Per a les tasques d'atenció als infants, els professionals portaran mascaretes 

quirúrgiques quan no es puguin mantenir les distàncies de seguretat de 2 

metres. Per a tasques de canvi de bolquer o acompanyant i assistint als nens 

al WC, es reforçarà la seguretat, portant mascaretes FFP2 i pantalla facial per 

evitar esquitxades. 

 Igualment es recomana cobrir-se amb un davantal de plàstic que es pugui 

desinfectar fàcilment o la utilització de bates d’un sol ús per aquestes mateixes 

actuacions que puguin representar major risc d’esquitxades.  

 Els canviadors i altres punts on sigui necessari llençar mascaretes o altres 

materials, disposaran de papereres amb tapa i pedal per garantir que es 

llencen de forma segura.   

Guants  

 S’utilitzaran guants pel canvi de bolquers i per les accions que es fan servir 

habitualment a la llar. 

 L’ús de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les 

normes de protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los. 

 

 

 

 


