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PLA D’OBERTURA LLAR INFANTS RODAMONS CURS 2020-21 

 

 

1. Diagnosi  

La Llar d’Infants Rodamons de Riudarenes com a centre educatiu de 0-3 

anys des del passat 12 de Març, en què es va iniciar la situació actual de 

pandèmia, ha estat generant una resposta específica per adaptar-se a 

cadascun dels moments que s’han anat esdevenint en el marc de la crisi 

sanitària.  

Situació de confinament  

D’entrada, la resposta adaptativa del centre va ser la resposta per a un 

tancament de 15 dies ja que va ser la instrucció inicial decretada pel 

Departament d’Ensenyament.  

En aquest primer període, es va decidir mantenir el vincle amb les famílies 

via mail i/o telefònicament per informar-los de l’evolució de la situació. A 

nivell d’equip educatiu, es va organitzar un pla de treball per tal que 

l’equip educatiu pogués fer tasques de treball intern en format de 

teletreball (elaboració de materials de joc i materials pedagògics) 

A mesura que va anar avançant la situació, l’objectiu principal era 

mantenir viu el vincle amb les famílies.  

Per tant, setmanalment s’enviava via correu electrònic propostes per fer 

amb la família, propostes de joc per a infants de 0-3 anys, una relació 

d’enllaços i pàgines web relacionades amb la criança a la petita infància, 

activitats culturals que es feien de forma telemàtica, etc.  

L’equip educatiu també preparava petits vídeos i /o muntatges amb fotos 

per tal donar recursos a les famílies en la situació de confinament. El fet 
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de presentar petits vídeos amb la presència de les educadores va ser molt 

ben rebut per part de les famílies ja que els infants podien veure a les 

seves educadores de referència i era una forma de mantenir-se el lligam 

amb la Llar d’Infants.  

A banda d’això, vam demanar a les famílies que podien col·laborar 

mantenint la relació família-escola enviant fotos fent activitats o en família 

per tal de poder penjar a la nostra web i així poder-ho compartir amb 

totes les altres famílies de la Llar. D’aquesta manera teníem notícies els 

uns dels altres.  

Per tal de fer més visible la nostra tasca i poder fer arribar les nostres 

propostes a la resta de la comunitat, es va decidir obrir un compte 

d’Instagram per tal d’arribar a d’altres famílies que no forméssin part de la 

Llar d’Infants.  

Actualment, aquest compte es manté obert i s’hi poden trobar propostes 

per a la petita infància així com també es publiquen posts sobre la nostra 

mirada i forma d’entendre l’educació en l’àmbit del 0-3. Per tant, és una 

altra forma de conèixer el projecte educatiu de la Llar.  

Al llarg de tot aquest temps, s’han mantingut els contactes telefònics amb 

les famílies per tal de saber com estaven, si necessitaven quelcom de 

nosaltres (p.ex. pautes per retirar el bolquer, explicar-nos els canvis dels 

seus fills/es, dubtes sobre criança, etc.).  

A nivell d’equip educatiu les funcions de l’equip durant el període 

confinament han estat les següents:  

- Preparació de materials interns: unitats didàctiques, dossier 

d’activitats, preparació de materials de joc per l’aula, etc.  

- Dissenyar i preparar propostes de joc i/o activitats per a les 

famílies de 0-3 anys.  

- Participar aportant propostes de canvi i/o millora en l’organització i 

pràctica educativa de la Llar d’Infants.  

- Participar de les videoconferències per tal de fer les reunions de 

l’equip educatiu.  

- Visualització de xerrades i lectura d’articles relacionats amb 

l’educació en el primer cicle d’educació infantil.  
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Reobertura del centre  

A partir del mes de Juny es va reobrir la Llar d’infants complint amb les 

mesures dictaminades pel Departament d’Ensenyament i el Departament 

de Salut i així s’està continuant fent durant tot aquest mes de Juliol.  

Durant aquesta reobertura, hem tornat a acollir tots els infants de P1 i P2 

que ho han necessitat i sol·licitat.  

D’altra banda, tampoc hem descuidat la relació amb les famílies que no 

han tornat al centre. Així que quan el centre no ha estat obert en l’horari 

lectiu s’han concertat trobades individuals amb les famílies de cada infant 

i les seves educadores de referència per tal de poder realitzar un comiat i 

poder-nos veure presencialment (complint amb les mesures d’higiene i 

seguretat) per tal de poder tancar un curs tan excepcional.  

S’han mantingut les xarxes socials actives per tal que tothom continuï 

mantenint el vincle amb la Llar i així contribuir a la tasca comunitària.  

Per acabar, remarcar que durant tot aquest període també s’ha realitzat la 

pre-inscripció i inscripció tan de forma telemàtica i, en algun moment, de 

forma presencial respectant les mesures establertes.  

 

2. Organització de grups estables  

El proper curs 2020-21 que s’inicia aquest proper mes de Setembre 

comptarà amb la presència de 33 infants. Repartits de la següent manera:  

- Infants de P1: 13 infants  

- Infants de P2: 20 infants 

Per tant, s’iniciarà el curs amb 2 grups estables. El grup de P0 no s’obrirà 

fins al Gener-Febrer sempre que hi hagi demanda suficient per obrir l’aula. 

Actualment, només comptem amb una inscripció a P0 per començar al 

mes de Febrer.  
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El criteri amb el què s’han creat aquest dos grups estables ens ve 

determinat per:  

- Creació dels grups estables per edats  

- Creació dels grups de P1 i P2 ja que coincideixen el nombre 

d’inscripcions amb la ràtio (segons decret 282/2006) per cada grup-

classe.   

Grup Nombre 

d’alumnes 

Professorat 

estable 

Altres 

docents 

Espai 

estable 

Altres 

espais 

que 

ocuparan 

P1 13 B.G 

S.S. 

E. E 

N.T Aula P1 Sala de 

psico 

P2 20 G.C  

E.C 

N.T Aula P2 Aula 

annexa 

de P2 

 

Pel que fa al pati, cada grup tindrà el seu propi espai al pati que estarà 

totalment delimitat per una valla de fusta totalment opaca. 

3. Organització de les entrades i sortides  

Per accedir a la Llar d’Infants, s’hi accedirà a través de la porta exterior. Els 

dos grups (P1 i P2) tindran dos accessos diferents un cop hagin entrat per 

la porta exterior.  

El grup de P1 entrarà per la última porta exterior que dóna accés a 

l’interior de l’edifici i, a la vegada, ja entraran directe a la que serà la seva 

aula.  

El grup de P2 entrarà per la porta principal d’accés a l’interior de l’edifici. 

Un cop dins, hi haurà unes marques al terra que delimitaran els llocs on 

s’han d’esperar per entrar. Entraran amb mascareta (només un familiar) i 

respectant la distància de seguretat. Entraran per les dues portes d’accés 

a l’aula per tal de fer més àgil l’entrada.  

Per a la sortida, el grup de P1 s’esperarà a l’aula de psico per a la recollida 

tan al migdia com a la tarda. Aquesta aula també té una porta d’accés a 

l’exterior.  
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Per ala sortida de P2, s’esperaran a una de les seves aules que també 

tenen sortida a l’exterior.   

Com a punt a destacar, cada dia a l’entrar a la Llar, es prendrà la 

tempertura als infants.  

3.1 Organització entrada i sortida al matí  

* Al tenir pocs infants que han sol·licitat l’acollida matinal, aquesta es farà 

de forma paulatina entre 8:00 i 9:00 i els infants ja aniran directe a la seva 

aula de referència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUP ACCÉS HORA 

ENTRADA 

ESPAI 

ACOLLIDA 

MATINAL 

ESPAIS 

RECOLLIDA 

HORA 

SORTIDA 

MIGDIA 

P1 Porta 

exterior aula 

p1 

9:00 Aula P1* Sala de 

Psico, accés 

exterior 

12:00 (sense 

dinar) 

12:45 (amb 

dinar) 

P2 Porta 

principal 

exterior 

9:15 Aula P2* Aula annexa 

P2, accés 

exterior 

12:15 (sense 

dinar) 

13:00 (amb 

dinar) 
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3.2 Organització entrada i sortida a la tarda 

 

4. Organització espai d’esbarjo  

Pel que fa a l’espai d’esbarjo, el pati vindrà delimitat per dos espais 

diferenciats. Aquest espai vindrà delimitat per una balla opaca de fusta 

per tal de garantir l’estabilitat de cada grup.  

 

5. Relació amb la comunitat educativa  

- En relació les reunions d’inici de curs amb les famílies 

Es proposa fer una reunió inicial a principi de curs de forma presencial al 

pati de la Llar d’Infants. Característiques d’aquesta reunió:  

 Només hi pot assistir un membre de cada família  

 La reunió es celebrarà respectant les distàncies de seguretat i 

d’higiene tot portant la mascareta.  

 Tal i com hem dit es farà a l’aire lliure tot ubicant cadires que 

respectaran la distància de seguretat.  

 Les reunions es realitzaran per grups estables.  

 

 

 

GRUP ACCÉS HORA 

ENTRADA 

ESPAI  ESPAIS 

RECOLLIDA 

HORA 

SORTIDA 

TARDA 

P1 Porta 

exterior aula 

p1 

15:00 Aula P1 Sala de 

Psico, accés 

exterior 

16:45 

P2 Porta 

principal 

exterior 

15:15 Aula P2 Aula annexa 

P2, accés 

exterior 

17:00 
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- Reunions individuals i/o de seguiment amb les famílies  

Aquestes reunions es faran de forma telemàtica o via telefònica. En cas 

que sigui necessari, es farà presencialment, en un espai habilitat 

exclusivament per atendre a les famílies i respectant les mesures de 

seguretat.  

 

- Reunions del Consell Escolar  

Es podran fer de forma telemàtica però si, a petició dels membres del 

Consell, es vol fer de forma presencial s’habilitarà un espai  (sala de psico) 

fora de l’horari lectiu i aplicant les mesures de seguretat per poder portar 

a terme la reunió.   

 

- Reunions d’equip educatiu   

Les reunions d’equip, al tractar-se d’un equip educatiu reduït, compost 

per 6 persones es faran de forma presencial una vegada acaba l’activitat 

lectiva a la Llar i adequant l’espai de l’entrada de la Llar per a la seva 

realització ja que permet garantir la distància de seguretat. Un cop 

acabada la reunió es procedirà a la seva desinfecció per part del personal 

de neteja.   

- Reunions de treball en xarxa i coordinació amb altres institucions  

Aquestes es portaran a terme de forma telemàtica.  

 

- Comunicació amb les famílies  

La comunicació amb les famílies es farà a través dels següents canals.  

 Via telefònica per tal de parlar de qualsevol aspecte relacionat amb 

l’infant.  

 Via mail per tal de fer-nos arribar informacions d’interès  

 Control diari de l’infant (petit llibret plastificat) a on s’hi anoten les 

informacions diàries de l’infant. 
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 Pàgina web de l’escola a on hi podran consultar les informacions 

d’interès (normativa, calendari escolar, pla d’organització per al 

curs, etc.) i a on també s’hi pengen les fotografies i vídeos de les 

activitats i de les rutines diàries de la Llar.  

 

6. Servei de Menjador  

Atès que per tal de poder a terme el servei de menjador amb la màxima 

seguretat possible considerem que el més adequat és que cada grup 

classe faci l’àpat del dinar dins l’aula.  

Grup Hora de dinar Espai 

P1 12:00 Aula P1 

P2 12:00 Aula P2 

 

L’auxiliar de cuina serà l’encarregada de netejar i desinfectar l’espai 

reservat per dinar de cada aula. 

També ressaltar que per al domitori s’aplicarà la mateixa mesura. Els 

infants dormiran a la seva aula de referència evitant els canvis d’espai. Tal 

i com ja es venia fent les famílies, a finals de setmana, s’enduran la roba 

de llit per tal de rentar-la. 

7. Pla de Neteja  

Tal i com se’ns demana l’empresa de la neteja de la Llar i l’Ajuntament de 

Riudarenes elaboraran un pla de neteja referent a la neteja i desinfecció 

dels espais i dels productes emprats per a efectuar la neteja i desinfecció 

del centre. Aquest pla es troba a l’Annex 1 d’aquest Pla.  

Tot i això, en quan a la neteja del Centre, es tenen en compte els següents 

punts:  

- Joguines: D’entrada, cada grup estable té el seu material de joc a 

l’aula i aquest és d’ús exclusiu per als infants d’aquell grup.  

La neteja i desinfecció del material de joc de l’aula es realitzarà de 

forma diària.  
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Totes les joguines que es puguin rentar al rentaplats, s’hi rentaran 

després del seu posterior ús tal i com ja s’està fent.  

Pel que fa a les joguines de fusta, aquesta es netegen amb una 

solució d’alcohol propílic de 70º. Aquesta solució ens la prepara el 

personal de neteja.  

Pel que fa a les joguines de roba, es rentaran a la rentadora a 60º. 

Per tal de fer-ne la desinfecció apropiada.  

Es disposarà d’una persona del servei de neteja al migdia per tal de 

portar a terme la neteja de les joguines i el personal de neteja de 

tardes haurà d’acabar de completar la tasca de la neteja i 

desinfecció de les joguines.  

- A les aules: Es disposarà de la solució desinfectant (preparada pel 

personal de la neteja) per si en alguna ocasió cal desinfectar algun 

material en concret ja que, en aquestes edats, es posen molts 

objectes i materials de joc a la boca.  

- Lavabos: Es disposarà de la solució desinfectant (preparada pel 

personal de la neteja) per tal d’aplicar-ne als orinals i vàters després 

de cada ús. En el cas dels canviadors, es posarà paper d’un sol ús 

sobre el canviador i després es desinfectarà. 

- Ventilació 

Abans d’obrir el centre, s’obriran les finestres per tal de procedir a 

la seva ventilació.  

Sempre que el temps ho permeti, les finestres romandran obertes.  

En cas de no ésser així, es ventilarà abans d’iniciar l’activitat amb els 

infants, mentre la majoria dels infants siguin al pati, al migdia 

després de dinar i, a la tarda, un cop acabada l’activitat a la Llar.  

A banda, d’aquesta ventilació cal dir que els filtres dels aparells 

d’aire condicionat es netejaran abans d’iniciar el curs i es canviaran 

periòdicament.  
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- Espais exteriors 

Cada grup estable tindrà al seu pati, una caixa amb joguines de 

plàstic per al pati (pales, galledes, pilotes...). Aquestes també es 

desinfectaran cada dia.  

També s’aplicarà una solució desinfectant al pati després del seu ús.  

 

- Gestió de residus 

Les tovalloletes per l’assecat de mans i els mocadors d’un sol ús 

aniran tots al mateix contenidor.  

Pel que fa als guants, mascaretes i altre material que s’utilitzi aniran 

a un contenidor a part que serà d’ús exclusiu per a les educadores.  

Aquests residus seran retirats per part del personal de neteja.  

8. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 

Casos Espai 

habilitat per 

l’aïllament 

Persona 

responsable 

de reubicar 

l’alumne i 

custodiar-lo 

fins que el 

vinguin a 

buscar 

Persona 

responsable 

de trucar a 

la família 

Persona 

responsable 

de 

comunicar el 

cas als 

serveis 

terrioritals 

P1 Despatx de 

direcció 

Una de les 

dues tutores 

de P1  

Tutora/es 

del grup de 

P1 

Directora del 

centre 

P2 Despatx de 

direcció 

Una de les 

dues tutores 

de P2 

Tutora/es 

del grup de 

P2 

Directora del 

centre 
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9. Seguiment del Pla de Reobertura  

En les reunions de l’equip educatiu es farà una avaluació i seguiment del 

Pla de Reobertura seguint els següents indicadors:  

- Valoració de l’idoneïtat dels accessos a les aules  

- Avaluació sobre si les entrades i sortides esglaonades es fan de 

forma fluïda i no es formen aglomeracions  

- Valoració del funcionament del procés d’adaptació  

- Avaluació i seguiment sobre com les famílies apliquen les mesures 

d’higiene i seguretat donades des de la Llar.  

- Valoració de com funciona el procés de neteja i desinfecció de les 

joguines i dels espais.  

- Valorar i revisar com la proposta pedagògica per al curs 2020-21 

funciona dins dels grups estables.  

- Avaluar si la comunicació família-escola i amb la resta d’organismes 

és l’adeqüada o cal incloure propostes de millora.  

10. Procés d’adaptació per als infants 0-3 anys  

Consideracions especials sobre el procés d’adaptació:  

- En la mesura del possible, es farà al pati de cada grup estable. Tot i 

això, també es podrà accedir a dins les aules quan sigui necessari.  

- S’iniciarà el procés d’adaptació amb els infants veterans (que ja 

assistien a la Llar el curs passat). Els dos primers dies de l’activitat 

lectiva ( 3 i 4 de Setembre) es dedicaran exclusivament a l’adaptació 

d’aquests infants.  

- Només es permetrà l’entrada i acompanyament a l’aula (durant 

aquest període d’adaptació) d’un sol membre de la família del 

menor. I dins l’aula només hi podran haver dues persones 

acompanyants.  

Els adults acompanyants (complint amb els requisits d’accés), 

evidentment, hauran de portar mascareta i mantenir la distància de 

seguretat així com aplicar el rentat de mans oportú. 
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- Durant la primera setmana/deu dies s’establiran torns per 

l’adaptació (torn de matí o torn de tarda). Assignant unes hores 

determinades per al període d’adaptació.  

- Les adaptacions amb els infants de nova incorporació es faran a 

partir del Dilluns 7 de Setembre.  

11. Pla de treball del centre educatiu en confinament  

Tal i com ja s’ha esmentant en el primer apartat, l’objectiu essencial en 

una situació de confinament, és la de mantenir el vincle amb les famílies i 

oferir-los el suport necessari.  

Per tant, la nostra tasca seria la d’acompanyar a les famílies en un marc de 

confinament.  

Aplicant les següents mesures:  

- Establir canals de comunicació amb les famílies ja sigui 

telefònicament o telemàticament de forma individual.  

- Fer arribar via mail, a través de la web o de les xarxes socials, 

propostes i recursos didàctics per als infants d’aquestes edats.  
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ANNEX 1. PLA DE NETEJA LLAR D’INFANTS RODAMONS 

 

 

 


