PLA D’OBERTURA LLAR D’INFANTS XIU-XIU CURS 2020-2021
Organització de grups d’alumnes, professionals i espais:
• El curs començarà de manera presencial el dia 3 de Setembre. El dia 1 i 2 de Setembre es concertaran les tutories
individuals amb l’educadora i els pares/mares/tutors legals de cada alumne.
• El primer dia que els infants vinguin a la llar, els tutors legals de cada infant haurà de portar emplenada la
declaració de responsabilitat, així com el carnet de vacunes i garantir que no siguin o hagin estat positius per a la
SARS- COV 2 durant els 14 dies anterior i que no hagin estat en contacte amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors. Aquesta declaració de responsabilitat també serà signada per les educadores del
centre. A més a més els facilitarem tot el protocol i la normativa que esmentem i ho hauran de portar signat. Si hi ha
algun alumne amb una malaltia crònica d’elevada complexitat com malalties respiratòries, cardíaques greus, que
afecten el sistema immunitari, diabetis o malalties neuromuscular o encefalopaties, es farà una valoració prèvia
conjunta amb el centre d’educació i la família corresponent.
• Per cada grup d’aula hi haurà una educadora amb un espai referent. Aquest grup estable romandran junts en el
màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva, tant a l’aula com al pati. A més a més disposarem d’una persona de
suport. En cada grup d’aula no serà necessari mantenir la distància física establerta de 1’5m ni mascareta, ja que
seran grups estables. Quan la persona de suport o especialistes s’hagin de relacionar amb aquests grups d’aula
hauran de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la distància
física d’un metre i mig, i quan no sigui possible faran servir la mascareta.
• El personal del centre portarà mascareta quan accedeixin a passadissos o lavabos i quan tinguin contacte amb
altres grups estables d’alumnes.
• Només faran ús de les sales polivalent un únic grup per dia. En cas que sigui necessari que més d’un grup faci ús
d’una sala polivalent, es desinfectarà abans de l’entrada del següent grup d’alumnes.
• En els passadissos i els lavabos no coincidiran més d’un grup estable.
• En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament
físic de seguretat d’un metre i mig i l’ús de mascareta si no es pot garantir. Aquest espai es ventilarà diàriament.
Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides:
• Entrades i sortides: Es faran de manera esglaonada per la porta principal i amb intervals de 10/15 minuts per cada
grup estable. Les famílies només accediran a l’interior del recinte en cas que ho indiqui el personal del centre,
utilitzant mascareta i mantenint la distància de seguretat. A l’exterior de la llar es senyalitzaran el distanciament de
2 metres per tal d’evitar aglomeracions i mantenir les distàncies de seguretat. Només es guardaran els cotxets dels
infants en casos específics i serà una persona del centre qui l’ubiqui al seu lloc on els infants no tindran accés.
Només podrà acompanyar un familiar a cada infant a l’entrada i a la sortida de la llar per tal d’evitar aglomeracions.
Els infants usaran unes sabates d’ús exclusiu per la llar.
• Acollida matinal: Aquesta es realitzarà en un espai delimitat que permet garantir la distància interpersonal d’1’5m i
l’educadora durà mascareta. Quan finalitzi el període d’acollida, s’acompanyarà als infants a l’aula de referència i
netejarem, desinfectarem i ventilarem l’espai d’acollida matinal.
• Els punts d’entrada principals de la llar disposaran de solucions desinfectants per a les mans, així com a cada punt
d’higiene de l’aula. A més a més cada família haurà de prendre la temperatura al seu fill / filla al sortir de casa abans
d’anar a la llar i a l’arribar també es mesurarà la temperatura de cada infant. Farem arribar a les famílies un llistat de
comprovació de símptomes que haurà de portar emplenat en cas que l’infant o algun familiar hagi estat malalt. En
cas de detectar simptomatologies pròpies de la COVID-19 com són febre, tos, diarrea, dificultats respiratòries,
malestar o qualsevol altre quadre infecciós... no es podrà assistir a la llar. En cas de detectar un possible cas de

COVID19 s’aïllarà l’alumne, s’avisarà a la família i al CAP, es desinfectarà el centre i se seguiran els protocols
establerts.
• Organització Professorat: Cada educadora serà responsable d’un grup estable d’alumnes. La persona de suport
tindrà cura dels infants a l’aula mentre l’educadora realitza les entrades i sortides. Les aules es ventilaran 3 cops al
dia i les finestres estaran obertes sempre que sigui possible. S’evitarà coincidir en passadissos i lavabos per tal
d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. Cada educadora disposarà de mascaretes i una pantalla
protectora. L’uniforme es rentarà diàriament i les sabates emprades seran d’ús exclusiu per a la llar. Cada grup
estarà a la seva aula on dinaran i dormiran respectant la normativa d’organització, separació, desinfecció.
• Els dinars de la llar els subministrarà l’escola Camp Joliu, proporcionant-nos cuina casolana. Els triturats seran
donats per l’educadora de forma individual en la mateixa aula del grup estable.
• Disposem de 552 m² dividits en tres espais ja delimitats. Al pati sortirem de manera esglaonada garantint que no
es barregin grups estables.
Pla de ventilació, neteja i desinfecció:
• Disposarem d’una persona de neteja que desinfectarà i netejarà tots els espais i material utilitzat diàriament. La
persona responsable de la neteja i desinfecció del centre disposarà de l’annex 2 (Planificació de la ventilació, neteja i
desinfecció dels centres educatius) proporcionat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
• El personal del centre s’encarregarà de desinfectar el material que s’utilitzi per realitzar qualsevol mena d’activitat
amb els infants.
• Es realitzarà neteja de mans als alumnes a l’arribada i a la sortida, abans i després dels àpats, abans i després
d’anar al WC i abans i després de les activitats proposades. El canvi de bolquers es farà individualment emprant un
paper sobre el canviador i guants. Cada vegada que els infants utilitzin el WC o es faci un canvi de bolquer es
desinfectarà l’espai i els recursos utilitzats.
• Pel que fa al personal, la higiene de mans es durà a terme: A l’arribada del centre abans del contacte amb els
infants, abans i després d’entrar en contacte amb aliments, abans i després d’acompanyar un infant al WC, abans i
després de mocar un infant i com a mínim una vegada cada dues hores.
• Col·locarem pòsters i cartells informatius explicant els passos per un correcte rentat de mans. També fomentarem
la higiene de mans dels infants amb vídeos i cançons que promoguin aquest hàbit.
• Els xumets es tornaran a casa els divendres i es guardaran en la seva capseta individual. El pitet del dinar es
retornarà diàriament dins d’una bossa proporcionada per la família. El llençol per dormir es retornarà cada dimecres
i divendres per tal que les famílies puguin desinfectar-lo.
• Durant el mes de Juny el servei de prevenció de riscos laborals va venir a la llar per avaluar la presència de
personal treballador especialment sensible amb la COVID-19, es va signar la declaració responsable de cada
educadora així com la conformitat amb la disposició de material de seguretat i les mesures específiques de
protecció.
Planificació d’activitat d’atenció personalitzada o grup reduït:
Pel que fa a l’atenció personalitzada tant als alumnes com a les famílies, es continuarà amb la plataforma
https://tick.xiu-xiu.cat per garantir la continuació educativa i telemàtica. A més a més per tal de garantir la
comunicació entre la llar i les famílies, les tutores seguiran disponibles per atendre les famílies telefònicament
sempre que es necessiti.
Des de la llar es planificaran activitats que garanteixin la distància de seguretat i l’aspecte lúdic proporcionant
material i joguines individuals sempre que sigui possible i els recursos utilitzats es desinfectaran després de cada
activitat realitzada.
Prioritzarem activitats a l’aire lliure aprofitant els espais naturals que disposa la llar.

Donarem molta importància a la interiorització de la importància d’higiene personal i la higiene de mans amb
activitats lúdiques que facilitin aquesta interiorització.
Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19:
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre tancarem en una bossa tot el material
utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat la persona/ infant i introduirem en aquesta bossa tancada en una
segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus. Es col·locarà una mascareta quirúrgica tant a la persona
amb símptomes com a la persona que quedi a càrrec seu. Posteriorment, contactarem amb la família per tal que
vingui a buscar l’infant, i si presenta símptomes de gravetat, trucarem al 061. També contactarem amb el servei
territorial d’Educació per informar de la situació i la família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu
CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR, l’infant i les
persones amb qui conviu hauran d’estar en aïllament domiciliari fins a conèixer el resultat. Si es confirma el cas,
Salut Pública s’encarregarà de la identificació, l’aïllament i el seguiment dels contactes estrets. L’escalada de
decisions amb relació al tancament de l’activitat presencial del centre serà el resultat de la valoració de l’autoritat
sanitària. Si hi ha un cas positiu es farà la comunicació a l’ajuntament a través dels Serveis Territorials.
Transport:
La nostra llar no disposa d’aquest servei

