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PLA D’OBERTURA. JUNY 2020. 
CENTRE: LLAR D’INFANTS “Els Petits Mariners” 

Seguint les instruccions que estableix el Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, el proper 8 de juny de 2020 s’obrirà el servei de la Llar d’infants “els petits 

mariners” sota les següents consideracions. 

1. ALUMNAT 
- El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 
- La llar d’infants obrirà amb un màxim de 5 infants per grup. 
- En cap cas es poden obrir els grups de 0-1 any encara que hi hagi infants que ja hagin 

complert l’any. 

Criteris d’accés 

- Estar prèviament matriculat a la llar d’infants durant el curs 2019/2020. 
- Que els progenitors de l’infant, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar 

treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o d’acollir-se a altres mesures de 
conciliació laboral i familiar. 

Requisits dels alumnes 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb qualsevol quadre 
infecciós. 

- Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV2 durant els 14 dies anteriors. 
- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 
- Calendari vacunal al dia. 

Requisits per a les famílies 

- Abans de la incorporació dels infants al Centre, les famílies han d’haver presentat per 
correu electrònic a l’adreça de la llar d’infants b7006101@xtec.cat una declaració 
responsable que trobaran en el següent enllaç: www.tossademar.cat/llarinfants.   
Per la qual els seus fills i filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. 

- Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 
temperatura abans de sortir de casa per anar a la llar d’infants. 

 
2. HORARI I SERVEI DE MENJADOR 

 
- L’horari durant el mes de juny serà de 9:00 h a 13:00 h. I no hi haurà menjador escolar. 
- Juliol i agost s’estudiarà la possibilitat d’obrir en horari normal: de 9:00 h a 13:00 h i de 

15:00 h a 17:00 h. i d’incorporar l’horari d’acollida de 8:45 h a 9:00 h del matí. 
- L’obertura del menjador escolar es valorarà en funció de l’evolució de les normes 

sanitàries. 
 

3. ESPAIS I GRUPS 
 
- El nombre de docents que pot fer atenció presencial al centre és de 11 educadores i 1 

directora. 
- La previsió de l’alumnat que podrà assistir presencialment al centre és de 45 alumnes 

ja que el centre disposa de 8 aules. 

mailto:b7006101@xtec.cat
http://www.tossademar.cat/llarinfants


 

 

PLA D’OBERTURA. JUNY 2020. 
CENTRE: LLAR D’INFANTS “Els Petits Mariners” 

- Els grups seran fixos i estables per poder tenir traçabilitat de contactes en cas de 
contagi. 

- S’organitzaran en funció del nombre de famílies que sol·licitin la reincorporació del seu 
fill/a respectant sempre el màxim de 5 infants per grup. 

- Es podrà sortir al pati mantenint els grups distanciats per tal de poder mantenir la seva 
traçabilitat. 

 
4. FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

 
- Les entrades i sortides s’organitzaran de manera esglaonada per evitar les 

aglomeracions. 
- Es recomana que les famílies no accedeixin a l’interior de la llar d’infants.  
- Es mantindrà la distància de seguretat i aprofitarem els diferents accessos. 
- Una persona educadora acompanyarà a l’infant a l’aula. 

 

 Organització de l’acollida de 9h a 13h: 

Els grups de les aules: groga, vermella, vermella 2 i verda 2 tenen una porta d’accés al carrer 

que poden utilitzar per fer les entrades i sortides pròpies.  

Els grups de les aules verda, blava i salmó ho han de fer de manera esglaonada perquè han 

d’utilitzar una porta comuna d’accés a l’escola.  

 

Aula Hora entrada Hora sortida 

VERMELLA de 9 a 9’30  màxim a les 13h 

GROGA de 9 a 9’30 màxim a les 13h 

LILA de 9 a 9’15 h de 12’30 a 12’45 h 

SALMÓ de 9 a 9’15 h de 12’30 a 12’45 h 

BLAVA de 9’15 a 9’30 h de 12’45 a 13 h 

VERDA de 9’15 a 9’30 h de 12’45 a 13 h 

VERMELLA 2 de 9 a 9’30 màxim a les 13h 

VERDA 2 de 9 a 9’30 màxim a les 13h 
 

ANNEX 

MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

- Rentat de mans sistemàtic: 

A) Pels infants:  

- A l’arribada i a la sortida del centre. 

- Abans i després d’entrar en contacte amb menjar. 

- Abans i després d’anar al w.c. (infants continents) 

- Abans i després de sortir al pati. 

- Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 
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B) Per al personal: 

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

- Abans i després d’entrar en contacte amb menjar. 

- 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. 

- Cada aula tindrà al seu abast dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

- El personal docent farà us de les mascaretes quan no pugui garantir la distància física 

de seguretat de 2 metres. 

- Es farà un mínim de neteja i desinfecció de tots els espais utilitzats al final de la 

jornada. 

- Les instal·lacions interiors es ventilaran abans i després de l’arribada i de la sortida dels 

infants, i tres vegades al dia almenys 10 minuts cada vegada. 

- Les joguines de plàstic es posaran al rentavaixelles diàriament. Les joguines de roba es 

posaran a la rentadora quan sigui possible i les joguines de fusta es netejaran amb un 

drap humitejat amb una solució a base d’alcohol. 

- Sempre que sigui possible, les joguines seran d’ús exclusiu pel grup estable de 5 

infants. 

- Els xumets s’hauran de guardar dins del seu estoig individual i es retornarà diàriament 

a les famílies per a la seva neteja i desinfecció. 

- Els pitets i les tovalloles, les famílies els portaran a l’inici de la setmana. 

- Pel canvi de bolquers es posarà un paper d’un sol ús cobrint la superfície del 

canviador. S’utilitzaran guants d’un sol ús. Bosses de plàstic per guardar la roba bruta, 

si n’hi ha. I es rentarà les mans de l’infant i de l’adult un cop acabat el canvi. 

- Els infants s’hauran de canviar les sabates en arribar a l’escola i utilitzaran calçat d’ús 

exclusiu per a l’aula, aquest caçat es quedarà al centre. 

- El personal docent disposarà de calçat i roba d’ús exclusiu per al centre. 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB LA COVID-19. 

Davant la presència d’aquests símptomes se seguiran les instruccions vigents del moment. 

Si l’alumne es troba al centre: 

- Aïllar l’alumne en un espai específic. 

- Avisar als familiars. 

- Informar-los que han d’evitar el contacte amb altres persones i anar al CAP. 

- Procedir a la desinfecció i neteja dels espais. 

En cas d’aparició de símptomes en una treballadora: 

- No assistir al centre. 

- Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 


