
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-

2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat 

pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que cada centre educatiu elabori el seu 

Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de 

l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 

desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar:  29 de maig de 2020 

 

 

 

Pla d’obertura juny 2020 

Centre: E.B. Lilaina 



 
 

1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 

 

 

Onades Somnis Somriures Camins Llavors 

Educadora 
d’estança 

Educadora 
d’estança 

Educadora 
d’estança  

Educadora 
d’estança 

Educadora 
d’estança 

 

- 1 educadora: de suport les seves funcions anirien relacionades amb tasques 
alienes a les estances  però que donarien suport organitzatiu. 
- Suport a necessitats personals de l’equip. 
- Tasques de neteja i desinfecció. 
- Persona de referència per portar a terme l’aïllament corresponent, en el cas que sigui 
necessari. 
- Suport d’estris, alimentació, etc, de la resta d’educadores de l’estança. 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

Capacitat Màxima  
25 

Previsió d’alumnat a 
28 de maig 

 
11 

 

Les agrupacions i assignacions d’estança i educadora es realitzarà en funció de la 

demanda, respectant sempre les ràtios de 5 infant per grup. Podran ser grups de nivell 

o grups mixtes. 

3.-  Organització de l’acollides i acomiadaments: 

Les entrades i les sortides es faran per grups, s’organitzaran de manera esglaonada 
en franges de 15 minuts.  

Les hores es concretaran quan s’hagin pogut tancar els grups.  
  
3.1 Entrades i sortides 

• La jornada serà única de 8:30h a 13:30h. Les entrades i sortides del recinte 
escolar seran dins els horaris establerts. 

• Les famílies podran accedir al recinte fins a la porta de l’edifici, circulant 
sempre per la seva dreta i mantenint les distàncies de seguretat. Dins el recinte 
escolar s’haurà de fer ús de mascareta com també mantenir la 
distància entre adults i adults-.infants. Una educadora vigilarà que això es 
realitzi de manera correcta. 

• L’encarregada de rebre i acomiadar el grup, serà l’educadora d’estança 
corresponent 

Educadores  6 

Direcció 1 



 
• El mateix es durà a terme per cada una de les sortides. 

• L’infant haurà d'accedir al recinte escolar amb la temperatura presa de casa. 

 

3.2 Materials: 

• Cada estança te assignat un material únic i exclusiu pel grup, tant pel joc a 

l’interior com pel joc a l’exterior. A més disposarà d’una graella on quedarà 

reflectida la neteja i desinfecció diària de cada material. 

 4. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada a infants i família  que preveu el 

centre educatiu. 

 4. 1. Moments de vida quotidiana:  

• La rentada de mans es farà en torn de dos infants si son prou autònoms, i en cas 

contrari es farà de manera individual, amb l’acompanyament de l’adult  

• El canvi de bolquers serà sempre de manera individual i dalt del canviador, amb els 

utensilis de cada infant.  

• Els infants en procés de control d’esfínters es procurarà que també vagin al vàter de 

manera individual, o acompanyats de l’adult si és necessari. 

(l’educadora haurà de posar-se els epis necessaris en cada moment) 

4.2. Àpats: 

• No s’ofereix servei de menjador. Els infants poden portar un petit esmorzar en una 

carmanyola individual, i preparat de manera que l’educadora hagi de manipular-lo el 

menys possible. Aquest mos es realitzarà en la mateixa estança després de netejar la 

taula de manera adequada, i mantenint entre els infants les distàncies establertes, i 

que els infants  adults hagin fet el rentat de mans.  En acabar es farà el mateix 

procediment de neteja e higiene.  

 

4.3. Descans 

 

• Cada estança tindrà una zona habilitada per si algun infant necessita fer un petit 

descans al llarg de la jornada. 

4.4. Estris d’us personal  

• Tot el material d’us personal de cada infant serà guardat dins la seva bossa personal. 

 

5. Atenció a les famílies. 

L’atenció a les famílies serà a través de l’aplicació KinderTic, i en els moments d’entrades i 

sortides (de caràcter molt concret), sempre respectant les mesures des distanciament  

adequades. 



 
 

 

Compromís que es demana a les famílies 

• Les famílies hauran d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de 

COVID-19 en l’entorn familiar de linafnat, i mantenir un contacte estret amb el centre 

educatiu davant de qualsevol incidència.  

• Hauran de vigilar diàriament l’estat de salud dels seus fills i filles prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu.  

• En el cas que l’infant tingui febre o presenti alguns dels símptomes compatibles amb la 

COVID-19, no podrà assistir al centre. 

 

Direcció del centre 

Mireia Hurtado Noguera  

 


