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PLA MARC D’OBERTURA – CURS 2020/21 

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LILAINA 

 
Seguint els criteris de: 

 Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-
19(03/07/20) 

 Gestió de casos Covid-19 als centres educatius (actualització de 09/09/20) 

 Mesures complementàries a les previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en 
el marc de la pandèmia (09/09/2020) 

 Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la Covid-19 als centres educatius (publicat 
16/09/2020) 

 Orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la Covid-19 

 
 

  

Aplica a: l’Escola Bressol Lilaina. L’obertura de l’escola es farà tenint en compte les dades 

d’incidència de la malaltia i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària 

de la pandèmia i seguint la normativa existent.  

Vigència: les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la 

realitat del centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa és adaptable si es canvia el 

context epidemiològic. 

 

Actualització 9/11/2020 
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1 Introducció 
La Llar d’Infants Municipal Lilaina és una escola gestionada de forma compartida per l’Ajuntament 

de Figueres i Suara Cooperativa. Dóna servei a infants de 0-3 anys i les seves famílies, donant-los 

suport en l’educació dels seus fills. 

Aquest Pla d’Organització de Centre conté tots els aspectes de funcionament de l’escola per aquest 

curs 2020-2021, atenent a les instruccions donades per el Pla d’actuació per a aquest curs per a 

centres educatius en el marc de la pandèmia, redactades per el Departament d’Educació i en 

consonància amb la resta d’escoles bressol municipals de la ciutat de Figueres.  

Aquesta organització pretén acollir al infants en una franja horària que va de 7:45h a les 17h, entent 

que el respecte a les seves necessitats bàsiques físiques, emocionals i de joc són el centre de l’acció 

pedagògica.  

Criteris Generals 
- Totes les mesures que es recullen a continuació tenen caràcter estrictament preventiu: la nostra 

prioritat és preservar tant les persones ateses com els equips de professionals.  

- S'ha constituït Comissió de Seguiment a Suara per analitzar permanentment l'actualització de la 

informació i les decisions a prendre, d'acord amb les directrius establertes per les autoritats 

sanitàries: l'Organització Mundial de la Salut, el Ministeri de Sanitat i el Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya.  

- El nostre equip de Salut Laboral està en contacte permanent amb Salut Pública de la Generalitat: 

des d'aquest organisme s'estableixen les pautes d'actuació cas per cas.  

- Per al Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya els dos pilars en el moment actual 

de control de la pandèmia són la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat 

dels casos, tot garantint al màxim possible l'assistència dels infants a l’escola.  

- Vincle amb atenció primària. Les infermeres de referència dels centres educatius seran les 

professionals encarregades de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19 que 

sorgeixin als centres educatius. La direcció de cada centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça 

de contacte de la infermera referent. Així mateix, tant els centres educatius com les seves 

infermeres de referència disposaran d’un telèfon i adreça electrònica de contacte de la pròpia 

Agència de Salut Pública de Catalunya per a traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents 

de resoldre. 

- El responsable de la gestió de la Covid-19 al centre educatiu és la directora. 
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2 Organització Pedagògica, en cas de 
confinament parcial o tancament del 
centre. 

La nostra metodologia és oberta i flexible, i els seus eixos estructurals són els moments de vida 

quotidiana i el joc i moviment lliure. Tant els espais com la organització diària estan pensats per tal 

que l’infant pugui decidir en tot moment a què i com vol jugar, així com per potenciar i posar en 

valor els moments de la quotidianitat, en els que es fa un grant treball sobre l’autoconeixement i el 

camí cap a l’autonomia.  

Promoure una educació compartida entre escola i famílies, potenciant la seva participació i implicació 

en el projecte educatiu i que la comunicació sigui fluïda es doni en un clima de confiança són una 

prioritat sempre del nostre projecte educatiu.  

Atenent a les idees esmentades, entenem que els infants aprenent en qualsevol context, sempre 

que aquest aprenentatge estigui lligat a la realitat i esdevingui significatiu. En aquest sentit el paper 

de l’adult és essencial: com prepara l’espai, quins materials deixa a l’abast, el temps que dóna a 

l’infant per poder explorar i manipular i quin acompanyament en fa. Per aquest motiu entenem que 

la nostra tasca com a educadores, en el cas que es donés un nou estat de confinament parcial o 

total, ha de passar per l’assessorament a les famílies, utilitzant tots els canals a l’abast. Les 

situacions d’ensenyament-aprenentatge reals que es donen en l’entorn familiar son tant o més 

enriquidores com les que es puguin pensar i planificar l’escola, i donar suport a pares i mares per 

extreure’n el màxim profit serà la nostra tasca. Entendre en quin moment evolutiu està cada infant 

a nivell maduratiu és molt important per saber quines són les seves capacitats i quines les seves 

necessitats de joc. En aquest sentit l’equip es mantindrà en tot moment al costat de les famílies, 

assessorant en tot allò que puguin necessitar.  

Tanmateix com s’ha valorat durant la situació d’estat d’alarma les situacions familiars que es poden 

donar en aquests moments excepcionals són molt diverses. La conciliació de treball/ teletreball i la 

cura dels infants no són una tasca fàcil i poden comportar una gran càrrega per les famílies. Per 

aquest motiu pensem que donar l’espai i el temps per poder assumir la nova situació també és 

important. Així doncs plantejarem un seguiment dels infants que serà prou flexible per tal que totes 

les famílies se sentin acompanyades, sense envair els seus espais i puguin decidir fins a quin punt 

volen o no estar disponibles. La nostra intenció és poder pactar amb cada família unes línes clares 

que ens permetin fer el seguiment dels nens i nenes, en el cas que ens trobem en una nova situació 

de confinament parcial o tancament total del centre. 
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Per poder realitzar aquest acompanyament telemàtic des de l’escola disposem d’eines pròpies, com 

és l’aplicatiu Kindertic i l’atenció telefònica o via mail, però a la vegada utilitzarem també les eines, 

aplicacions i espais visuals que ens puguin ser més útils amb cada família. A la vegada ens 

plantegem la possibilitat de socialitzar recursos, ja sigui per escrit o per vídeo, dels que s’utilitzen a 

l’escola, amb la intenció que les famílies els puguin utilitzar de manera activa (no a través de la 

pantalla), i puguin gaudir d’estones compartides amb els seus fills i filles. 

 

2.1 Proposta d’assessorament i seguiment de 
l’infant en cas de confinament:  

A continuació desglosarem les accions a nivell grupal i individual que l’equip organitzarà i planificarà, 

per tal de propiciar espais d’intercanvi família-escola durant el temps que pugui durar el confinament 

(parcial o total). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenció grupal Atenció 
individualitzada 

- Circular de direcció. A l’inici, a mitjans i en finalitzar la situació 

de confinament, a banda de les necessàries, per tal de fer arribar 

tota la informació imprescindible. 

- 1 missatge directe grupal setmanal per part de l’educadora. 

Demanarem resposta, si no la rebem buscarem el contacte, 

primer a través de mail i en última instància serà la direcció que 

trucarà a la família. 

- 1 trobada quinzenal per grups (el mitjà que sigui més còmode 

per les famílies), per potenciar la interrelació amb les famílies. 

- Activació instantània de la llibreta viatgera del grup/ grups. 

- Enviament setmanal d’un recurs educatiu (segons la demanda 

de les famílies podem ampliar): recursos, materials i articles.  

- Trobades d’assessorament sobre tema concret, proposat per 

l’educadora o les famílies (mensual). 

Entenem que l’atenció més 

individualitzada vindrà condicionada per la 

resposta/demanda de cada família. 

- Missatges directes personalitzats. 

- Trobades virtuals individuals (a demanda 

de família o educadora). 
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3 Organització de grups i professionals, 
espais i materials. 

 

3.1 Infants 
   

Requisits per l’assistència 
 Absència de simptomatologia més freqüent amb la COVID-19:  

- Febre o febrícula (>37,5º) 
- Tos 
- Dificultat respiratòria 
- Mal de coll* 
- Refredat nasal* 
- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
- Mal de panxa amb vòmits o diarrea 
*El mal de coll i refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només 

s’haurien de considerar símptomes potencials de Covid-19 quan també hi ha febre o altres 
manifestacions de la llista. 

 Que no es trobin en aïllament per haver estat postiu per la Covid-19. 
 En cas d’estar a l’espera de resultats de PCR o una altra prova de diagnòstic molecular, no es podrà 

assistir a l’escola. 
 Que no hagi estat en contacte estret amb positiu confirmat i, per tant, es trobi en període de 

quarentena domiciliària per haver estat identificat com a contacte estret d’alguna persona 
diagnosticada de Covid- 19. 

 Tenir el calendari vacunal al dia.  
 En el cas d’infants que presenten una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar 

el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-COV2, es valorarà de manera conjunta-
amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència, les implicacions a l’hora de 
reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Es consideren malalties de risc:  
- Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 
- Malalties cardíaques greus. 
- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 

tractaments immunosupressors). 
- Diabetis mal controlada. 
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 
 

Control de símptomes i compromís que es demana a les famílies 
 Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici de curs 

signaran una declaració responsable a través de la qual:  
- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això comporta 

i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. 
- Es comprometen a seguir les normes establertes durant la Covid-19, mantenint al centre educatiu 

informat davant qualsevol novetat al respecte, presentar documentació acreditativa d’un cas positiu 
a la direcció del centre en cas d’haver-se diagnosticat per la xarxa privada de salut. 
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- Permetent l’intercanvi de dades personals entres els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat 
de fer la traçabilitat de possibles de possibles contagis en relació a la gestió de casos. 

 Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l'annex 1). La família ha 
de comunicar al centre si presenta febre o algun altre símptome. 

 En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres 
mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

 Es recomana que els centres educatius facin un cotrol diari de la temperatura dels infants.  
 Es farà un cribatge poblacional utilitzant les escoles i instituts des de la tercera setmana de setembre 

segons les indicacions de vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi casos. Podria 
ser, per tant, que la nostra escola bressol en algun moment estigui implicada en aquest cribatge.  

 

3.2 Professionals  
 La direcció de l’escola ha d’informar a totes les treballadores de la necessitat de declarar les 

condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID-19. 
Caldrà informar també, que en tractar-se de dades confidencials, les professionals en condicions 
de vulnerabilitat, poden fer la comunicació directe a salut laboral de Suara. La direcció es coordina 
amb salut laboral per saber el personal del que disposa per fer atenció directe.  

 Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els 
problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones 
embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. 

 Abans de la reobertura, les professionals de l’escola hauran de fer la formació de PRL específica de 
COVID. 

 Es penjaran rètols i cartells sobre normes d’higiene, etiqueta respiratòria, etc…, per recordar les 
mesures de seguretat a les professionals de l’escola.  

 

3.3 Organització de grups i professionals 
L’escola bressol Lilaina atén a 73 infants, amb 3 franges d’edats diferenciades: 0-1any, 1-2 anys, i 
2-3 anys. Compta amb un equip 10 de persones inclosa la direcció que també fa tasques d’atenció 
directa amb infants. Atenent a les instruccions marcades per ensenyament els infants i professionals 
s’organitzaran en grups de convivència, que no podran interrelacionar-se entre si, ni compartir 
espais o materials, que prèviament no hagin estat desinfectats adequadament. 

Entenem els grups de conivència estables com a un grup de persones que tenen una relació propera 
i molt quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc paper dels infants 
en la propagació de l’epidèmia, no sigui necessari requerir la distància física interpersonal establerta 
en 1,5m ni l’ús de mascareta en aquest grups estables. 

En el cas que professionals externs s’hagin de relacionar amb aquests grups de convivència o que 
diferents grups s’hagin de relacionar entre si, es cumplirant rigorosament les mesusres  de protecció, 
especialment la distància física de seguretat de 1,5m entre ells quan no sigui possible l’ús de 
mascareta. 

A continuació mostrem un quadre on queda reflectida l’organització dels grups estables: número 
d’alumnes, professionals que en fan atenció (pertanyin o no al grup estable) i els espais que cada 
grup utilitzarà. 
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GRUP  ALUMNES EDUCADORES *PAE **ESPAIS 

Estable Suport 

Infantil 0 

Llavors 

8 3 

Nuri S. 

Ingrid M. 

Montse B. 

 

 

1 

(Ana C.) 

Estança 
de 

Llavors 

 

Infantil 1 

Camins 

13 2 

Lourdes P. 

Feli C. 

 

2 

Judit Q.  

Esther M. 

1 

(Ana C.) 

Estança 
de Camins 

Dormitori 
1 i espai 
polivalent 

Infantil 1 

Somriures 

 

13 2 

Esther M. 

Judit Q. 

 

1 

Lourdes P. 

1 

(Ana C.) 

Estança 
de 

Somriures 

Dormitori 
1 i espai 
polivalent 

Infantil 2 

Somnis 

19 

 

1 

Jennifer C. 

2 

Mireia H. 

Mireia P. 

1 

(Ana C.) 

Estança 
de Somnis 

Dormitori 
2 i espai 
polivalent 

Infantil 2 

Onades 

20 1 

Mireia P. 

2 

Mireia H. 
Jennifer C. 

1 

(Ana C.) 

Estança 
d’Onades 

Dormitori 
1 i espai 
polivalent 

 

* el servei psicopedagògic fa una tasca únicament de observació una vegada al mes (calendaritzat 
amb antelació). 

** Donada la franja horària que ha de cobrir l’escola, les demandes de les famílies i el personal del 
que disposem, en moments determinats, com poden ser l’acollida i el servei de tarda, alguns dels 
infants dels diferents grups de nivell, hauran de compartir espais, sempre prenent les mesures 
adequades, i sent atesos sempre per una de les educadores del propi nivell. 

 

3.4 Menjador 
Els moments dels àpats es realitzaran a l’estança de cada grup estable, amb la seva educadora 
referent. La zona per dinar es prepararà i desinfectarà correctament abans de començar i es repetirà 
el procés en acabar. En el cas de fer servir estovalles aquestes seran rentades després de cada ús, 
seguint les instruccions de neteja marcades. 
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3.5 Descans  
Durant aquest curs disposarem de 3 zones de dormitori per poder ubicar els 5 grups d’infants. Al 
domitori 1 hi ubicarem, seguint les mesures de distànciament entre grups estables (1,5m), els dos 
grups d’infantil 1 i un d’infantil 2. Per al dormitori 2 habilitarem l’habitació que era pels cotxets. En 
aquest dormitori hi descansarà el segon grup d’infantil 2. Entenem que al llarg del curs aquesta 
disposició pot variar, segons les necessitats i demandes de les famílies. El dormitori 3 és l’ubicat a la 
zona de lactants i serà d’us exclusiu per el grup d’infantil 0. 

 

3.6 Jardí 
Les sortides al jardí es faran de manera esglaonada per nivells establint zones diferenciades de joc, 
a les quals els infants accediran a dies alterns. Durant l’estona de joc al jardí cada grup gaudirà de 
la zona concreta que li pertoqui i el material serà d’ús exclusiu. L’organització quedarà detallada a 
l’apartat 4 d’aquest document. 

També es contempla poder utilitzar únicament la zona de sota el porxo, seguint les mateixes 
mesures esmentades, pels dies de pluja. De la mateixa manera també contemplem l’utilització de 
la zona de gespa que volta l’edifici si l’organtizació ens ho permet. 

 

3.7 Materials 
3.7.1 Estris i materials infants: 

A l’arribada a la porta, els infants es trauran les sabates i durant l’estada a l’interior del centre aniran 
descalços. En sortir i entrar del jardí es repetirà la mateixa acció.  

Els estris que els infants utilitzaran en els moments d’hàbits d’higiene i vida quotidiana seran sempre 
d’ús individual. Tot haurà de venir correctament marcat amb nom i cognom en un lloc clarament 
visible. A l’estança només es quedaran 1 paquet de bolquers, 1 paquet de tovalloletes, 1 crema, 

1 got de vidre, 1 parell de botes d’aigua (només per Infantil 2) i llet en pols per als nadons que 

ho necessitin. Tot estarà guardat de manera separada en lleixes individuals. La resta d’estris 

haurà de venir cada dia a la motxilla de l’infant. A més, els xuments i biberons hauran d’estar 

guardats en una capseta i estoig individuals. Pel que fa la roba de recanvi, haurà d’estar dins 

d’un sarró de roba i cada infant haurà de portar un necesser o bossa plastificada per la roba 

bruta. Els pitets els podran portar a principis de setmana tots junts amb una bossa tipus zip i 

cada dia es posarà a rentar el que s’hagi utilitzat. Respecte als llençols, es guardaran dintre 

d’una bossa que haurà de portar la família i es donaran per a rentar una vegada a la setmana.  

 

3.7.2 Estris i material equip de professionals 

La roba i calçat de l’equip educatiu serà d’us exclusiu per l’escola i s’haurà de rentar com a mínim 2 
vegades a la setmana. En arribar al centre les educadores es descalçaran i es canviaran al vestuari 
guardant sabates i roba de manera individualitzada o bé a la guixeta o bé en una bossa plastificada. 

 
La mascareta no serà exigible quan el seu ús en els grups estables, per raó que l’activitat docent 
pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic. Aquesta indicació es podria revisar segons les 
dades de l’evolució de la pandèmia i/o dels contagis en els centres educatius per a aquestes edats. 
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Les mascaretes seran d’ús pel personal docent i no docent del centre, quan no es pugui mantenir la 
distància, ja sigui entre persones adultes i infants (de diferents grups estables). Per a les tasques 
d’atenció als infants sempre que sigui necessari s’utilitzaran mascaretes quirúrgiques. Per les 
tasques de canvis de bolquer o acompanyant i assistint a infants que ja controlen o estan en procés 
de control d’esfínters, es reforçarà la seguretat portant mascaretes FFP2 i pantalla facial. En els 
casos que sigui necessari es reforçarà la seguretat utilitzant davantals de plàstic que es puguin 
desinfectar. 

Pel què fa als guants s’utilitzaran durant els canvis de bolquers i per totes aquelles accions que 
normalment ja es fan servir al centre. Això no eximeix del rentat de mans freqüent. Els canviadors 
i els altres punts on sigui necessari llençar mascaretes o altres materials rebuig, diposaran de 
papereres amb tapa i pedal per garantir que es llencen de forma segura. 

En el cas d’aïllament d’un infant que inicia simptomatologia compatible amb la COVID-19 mentre 
està a l’escola, donat que no es recomana que els infants d'aquesta edat portin mascareta, el o la 
professional que se’n faci càrrec, s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una 
pantalla facial i una bata d’un sol ús.  

 

3.7.3 Material educatiu 

Els materials de joc que els infants tindran al seu abast serà sempre de fàcil desinfecció. Els 
processos de neteja i desinfecció es portaran a terme de manera sistemàtica seguint les instruccions 
de manera oportuna per cada material.  

- Plàstic dur i metàl·liques: rentaplats 

- Teles: rentat a més de 60ºC 

- Fusta: drap humitejat amb amb una base d’alcohol propílic al 70ºC. 

Cada estança disposarà de diferents pacs de materials que es posaran a disposició dels infants a 
dies alterns. De la mateixa manera hi haurà un pac de material específic per els grups d’acollida. El 
material de jardí també estarà distribuïts per tal que cada grup utilitzi un material concret i es 
netejarà abans de cada nou us. A la porta de cada estança i a la del magatzem es disposarà d’una 
graella per registrar els moments en que s’ha realitzat la neteja i desinfecció.   

 

3.8 Altres consideracions 
Alletament matern: 

Si algun dels infants que assisteix a la llar continua amb l’alletament matern s’habilitarà una zona 
en la que no s’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 pel centre respecte el calçat altres mesures.  

 

Cotxets: 

Es recomanarà a les famílies no deixar el cotxet a l’escola, en el cas que sigui necessari s’ha habilitat 
la zona d’accés a l’edifici (que no s’utilitzarà per a famílies i infants). És un espai que queda recollit, 
però que resta fora de la zona d’actuació dels infants i professionals durant la jornada.  
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4 Organització d’horaris i gestió 
d’entrades i espais. 

 

4.1 Fluxos de circulació i zones comuns 
4.1.1 Accessos 

Donada la estructura del recinte escolar es distingeixen 2 estrades diferenciades. La porta principal 
serà l’utilitzada per les famílies per accedir fins a l’edifici. La seva àmplia rampa permet gestionar 
una circulació fluida que es demanarà a les famílies que sigui sempre per la dreta i respectant les 
mesures de distanciament amb altres adults o infants. Podran arribar fins a les estances utilitzant 
les portes d’accés al jardí que té cadascuna. D’aquesta manera, la resta d’espais del servei queden 
nets i disponibles per a la seva utilització durant el dia. 

La porta de servei serà generalment l’utlitzada pels professionals, tant de l’equip com externs, per 
accedir a l’edifici. En el moment d’accedir el personal docent s’haurà de descalçar i guardar les 
sabates en una bossa dins la seva guixeta. Amb la resta de personal es prendran les mesures de 
desinfecció de calçat cada vegada que sigui necessari, hauran de respectar les mesures d’utilització 
de mascaretes així com la resta de normes establertes pel centre. 

 

4.1.2 Zones comunes  

Es vetllarà per què en les zones comunes els grups no interaccionin entre si quan es mobilitzin per 
anar al dormitori.  

Respecte a l’utilització d’aquesta zona com a espai de joc, s’utilitzarà per fer desdoblaments de grup, 
sempre a dies alterns. L’organització d’aquest espai anirà variant durant el curs, partint sempre 
d’aquesta premisa, atenent a les necessitats dels d’infants en cada moment de l’any. Principalment 
els desdoblaments es faran amb els grups de 2 a 3 anys.   

Pel que fa als espais de reunió i treball per al personal s’establiran mesures per garantir el 
distanciament físic de seguretat de 1,5m i serà obligatori l’ús de mascareta quan no pugui ser així. 
Cada membre de l’equip serà el responsable de desinfectar la zona de treball una vegada hagi 
finalitzat, així com els estris i materials que hagi utilitzat.   

 
4.2 Entrades i sortides esglaonades 
Atenent a la franja horària que abarca la llar d’infants i a la varietat de tipologies de jornades que 
les famílies necessiten, l’esglaonament de les entrades i sortides només es donarà en els moments 
de màxima afluència. La proposta del centre es realitza tenint en compte els fluxos de famílies que 
s’han observat de manera general en cursos anteriors, però aquesta variarà sempre que sigui 
necessari, per garantir un circulació fluïda de persones.  

Així doncs, independentment del grup, s’ofereixen diverses franges horàries per entrar i sortir del 
centre. Cada educadora pactarà un horari d’entrada i sortida amb cada família per poder controlar 



 

        EB LILAINA │ Pla d’organització de centre: curs 2020-21          12 de 23 

 

el fluxe de circulació en cada moment. Com que l’accés a l’estança és directe, d’aquesta manera 
intentem garantir que no es donaran acumulacions davant de cada porta.  

A l’estona d’acollida (7.45h-8.45) i de sortida de tarda (16.30- 17h), com que les ràtios són més 
reduïdes, sumat a la flexibilitat horària pròpia del centre, l’esgalonament de l’accés sempre s’ha 
donat de manera natural, per tant la proposta horària que fa l’escola es centrarà, en les entrades i 
sortides que emmarquen la jornada 2 (8.45h-12h) i les sortides de la jornada 3 (15h-16h). 

A continuació desglossem les franges horaràries a pactar: 

 

Entrades de matí 8:40h a 9h 9h a 9:20h 

Sortides de matí 11:30h 11:40h 11:40h a 11:55h 

Sotides de tarda 15h a 15:30h 15:30h a 15:55h 

  

Degut a la franja d’edat a la que atenem, l’adult podrà acompanyar l’infant accedint a l’estança 
utilitzant mascareta, s’haurà de rentar les mans i caldrà que mantingui, en la mesura del possible, 
la distància de seguretat amb la resta d’infants i famílies.  

 

4.3 Acollida matinal  
Donada la franja horària que ha de cobrir l’escola, les demandes de les famílies i el personal del que 
disposem en el moment  l’acollida,  alguns dels infants dels diferents grups de nivell, hauran de 
compartir espais, sempre prenent les mesures adequades i sent atesos sempre per una de les 
educadores del propi nivell. Aquest grup d’acollida tindrà un pac de material propi i seguirà les 
mateixes consignes de neteja i desinfecció que la resta del materials de joc. Durant aquesta franaja 
horària s’habilitarà un espai per nivell i es procurarà seguir totes les mesures de prevenció 
adequades. 
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5 Pla d’actuació en cas de detectar un 
cas de possible Covid-19 

 

Aquest pla d’actuació està formulat a través del document redactat per els Departaments d’Educació 
i Salud de “Gestió de casos Covid-19 als centres educatius” (veure adjunt 1), amb data de 13 
d’agost del 2020; i que el centre pren com a eina principal d’actuació en cas de detectar una 
simptomatologia compatible amb Covid-19. Segons la situació epidemiològica podria ser necessària 
alguna adaptació que es modificaria un cop el centre hagi rebut la comunicació per part dels 
esmentats departaments. 

 

5.1 Protocol d’actuació en el cas de la detecció 
d’aparició de simptomatologia  compatible amb 
Covid  

 

El centre disposa d’un fitxer amb les dades de filiació i contacte dels integrants dels diferents grups 
estables de convivència del centre en el cas que es requerís per part del sistema sanitari per tal 
de facilitar la traçabilitat dels contagis. Aquest fitxer es realitzarà mitjançant l’aplicació 
TRAÇACOVID o, si encara no es té accés, mitjançant el model que es facilitarà. 
 
El director o directora té la responsabilitat de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al 
centre. Davant la presència de símptomes compatibles amb la COVID-19, se seguiran les 
indicacions estblertes en el protocol de gestió de casos Covid-19 als centres educatius, document 
que els Departaments d’Educació i Salut aniran actualitzant si s’escau per adaptar-lo a cada 
moment en funció de l’evolució de la pandemia. 
 
 

Gestió de casos 
En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de casos i el seu 
aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir 
entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics.  
Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 
al centre educatiu:  

 Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat.  
 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar una 

mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes –si és més gran de 2 
anys– com a la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una persona 
que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola).  
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 Si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt 
petits), l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una 
pantalla facial i una bata d’un sol ús. 

 Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat 
general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a 
adormir-se...) caldrà trucar al 061.  

 
A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les següents accions:  

 En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per tal 
que vingui a buscar l’infant.  

 Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que contactin amb el seu 
centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la 
persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el 
seguiment epidemiològic.  
 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la persona 
amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o fora de l’horari del CAP, al CUAP 
(Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

Una vegada el centre i la direcció hagin seguit els protocols pertinents serà l’autoritat sanitària 
corresponent, qui entomarà el cas i prendrà les decisions escaients, seguint el document de Gestió de 
casos als centres educatius (veure document adjunt 1). 
 
Els equips d’atenció primària de referència dels centres educatius estaran a disposició dels equips 
directius dels centres per a mesures de consell sanitari sobre la COVID-19. Per tant, els equips d’atenció 
primària han d’identificar una o diverses persones, segons correspongui, responsables d’aquesta 
interlocució amb els centres educatius que, preferiblement, podran ser les infermeres del programa 
salut i escola.  

Els Departaments de Salut i d’Educació es comprometen a assignar gestors de Covid i infermers/es de 
referència a cada centre educatiu. La direcció verificarà aquesta assignació i disposarà de les dades 
de contacte per agilitzar la comunicació en cas de necessitat. 

La comunicació entre els Serveis territorials d’educació i Salud pública garantirà la coordinació fluïda, 
en última instancia, entre el centre educatiu i el Servei de Vigilància Epidemiològica encarregats de 
l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del 
centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat 
presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració sobre el terreny per part de l’autoritat 
sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa. 

 

Retorn al centre educatiu  
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realizar-la, la persona es podrà 
reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del document de no 
assistència al centre educatiu per malaltia transmissible (veure document adjunt 2). De manera 
general, els infants es podran reincorporar quan faci 24h que es troben sense febre (i sense haver 
administrat cap antitèrmic). 

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat atesa a 
l’atenció primaria i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les recomanacions de l’OMS, l’aïllament 
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es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin trascorregut 
almenys 72h des de la resolució dels símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de retorn. 

 

Gestió de casos del personal del centre educatiu 
 

En cas d'aparició de símptomes en una treballadora: 
 S’ha de quedar a casa i contactar amb la direcció, que alhora notificarà la sospita de possible 

cas de coronavirus a salut laboral.  
 Es valorarà si és possible teletreballar. Si no és possible, es demanarà la baixa al CAP (serà 

considerada de contingència professional), segons indicacions de l’equip mèdic i Salut Pública. 
 Si es confirma el contagi per coronavirus haurà d’informar a la direcció del servei que haurà 

d’avisar a: Salut Laboral de Suara a través del següent formulari: 
https://coronavirus.suara.coop/pautes/comunicacio-casos   (que contactarà amb Salut 
Pública per coordinar les accions que considerin necessàries). 
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6 Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 
 

La neteja i desinfecció del centre vindrà a càrrec de Garbet Inserció, aquest protocol de neteja de 
manteniment preventiu inclou les accions a realitzar en la NETEJA PREVENTIVA DE 
MANTENIMENT PREVENTIU PER COVID-19 EN CENTRES DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA. 
Aquest document desglosa quines són les pautes d’actuació del professional de neteja, els 
procediments i pautes de neteja i desinfecció, els element crítics on cal posar incís i els productes i 
la seva correcta utilització (vegeu annex 2). 

 
Respecte a la ventilació és durà a terme de manera mecànica a través del sistema per geotèrmia 
de què disposa el centre i també a través de l’obertura de portes en moments concrets del dia.  
Es ventilaran les estances abans i de l’activitat lectiva i al final de la jornada. Com que es disposa 
de ventilació creuada, es podrà fer córrer l’aire de manera que faci un escombrat de l’aire de l’interior 
i es renovi amb l’aire de l’exterior. 
A més a més, es deixaran les finestres obertes, en la mesura que el confort tèrmic ho permeti, 
durant l’estada dels infants a la llar (de manera general s’aconsegueix la ventilació adequada obrint 
portes i finestres amb una obertura mínima de 20 cm, entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva). 
El control d’aquestes ventilacions es portarà a través d’una graella que estarà a la porta de cada 
estança juntament amb el control de neteja de material. 
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7 Annex 

7.1 Annex 1 
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7.2 Annex 2: Pla de desinfecció i neteja 
 

 

1. ASPECTES GENERALS 

2. PRÀCTIQUES QUE HA DE SEGUIR EL TREBALLADOR 

 

3. PROCEDIMENTS I PAUTES DE NETEJA I DESINFECCIÓ 

 

4. PRODUCTES DE NETEJA I DESINFECTANTS 

 

ASPECTES GENERALS 

Els protocols de neteja per qualsevol servei de neteja ve marcat pel sistema de treball, les zones 

a netejar,..; s’agrupen sempre segons els criteris de tipus d’activitat i risc d’infecció. 

Aquest protocol de neteja de manteniment preventiu inclou les accions a realitzar en la NETEJA 

PREVENTIVA DE MANTENIMENT PREVENTIU PER COVID-19 EN CENTRES DE 

CONCURRÈNCIA PÚBLICA. 

 
2.- PRÀCTIQUES QUE HA DE SEGUIR EL TREBALLADOR 

 Abans d’entrar al seu servei el treballador realitzarà el protocol d’Higiene de mans: rentat 

amb aigua i sabó antisèptic si estan brutes i després, o si estan ja netes, amb solucions 

hidroalcohòliques al 70% durant 40-60 segons, que el centre tindrà que posar a disposició 

dels treballadors. 

Preferentment abans d’entrada o/i durant el servei sempre que es comparteixin estris o elements 

amb els companys. 

 Utilitzar mocadors d’un sol ús, i tapar-se adequadament la boca i nas en tossir o 
esternudar. 

 En el desenvolupament de les tasques a realitzar es mantindrà la distancia de seguretat de 

1,5 m-2,0m. 

 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- Abans de posar-se el uniforme i sabates haurà de desinfectar-se les mans. 

- L’ uniforme i sabates ha de ser exclusiu pel servei de neteja i no es pot fer us ni portar-se 

pel carrer. 

- El treballador disposarà d’una mascareta quirúrgica i els guants que obligatòriament ha 

d’utilitzar; tindrà cura que aquests estiguin sempre desinfectats o rentats amb aigua i sabó 

en cada canvi de tasca. 

- Disposar de contenidors adequats per a la retirada de material, EPI’s amb accionament de 

peu. 

 Els estris de neteja: escombra, cubells, recollidor,...així com el carro de neteja s’ha de 
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mantenir sempre desinfectats, incloses les rodes amb producte desinfectant. 

 Si s’ha de retirar o llençar escombraries aquesta acció es realitzarà a la sortida, un cop 

finalitzat el servei de neteja. 

 El producte desinfectant bactericida, és portarà etiquetat i servirà per netejar totes les 

superfícies destinades. 

 Es farà us de baietes separades i diferenciades per colors per les zones dels lavabos i la resta 

de zones: administratives, aules, sales reunions i zones comunes. 

 Estar prohibit portar rellotge, polseres i arracades. 

 S’ha de mantenir el cabell recollit. 
 

3.- PROCEDIMENTS I PAUTES DE NETEJA I DESINFECCIÓ 

 Es realitzarà un neteja/desinfecció abans de l’inici de l’activitat, una neteja profunda per 

desinfectar i evitar qualsevol risc en zona de treball i zones previstes d’accés , zona espera 

d’atenció al públic, etc. 

 La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions 

de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és 

eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els 

desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. 

 La neteja dels espais utilitzats en els centres, segons els protocols vigents; neteja periòdica 

(diverses vegades al dia de les superfícies de major contacte: taules, cadires, poms o 

manetes de les portes...) això dependrà en funció del trànsit i l’ocupació de servei o l’àrea. 

 Es molt important garantir una ventilació adequada dels espais de treball amb l’obertura de 

portes o finestres, uns 10 minuts, entre 2-3 

cops al dia. Es mantindran algunes finestres obertes de manera permanent per tal de que hi 

hagi circulació d’aire. 

 També cal tenir en compte el tipus d’activitat que es porta a terme a l’establiment o àrea a 

desinfectar i adaptar aquest protocol en funció d’aquestes circumstàncies. 

 Aquestes neteja de manteniment haurà d'incloure: neteja de superfícies horitzontals i 

verticals, neteja de les superfícies de contacte habitual amb les mans (telèfons, poms 

d'obertura, etc), neteja de parets, canvi de contenidor, mopejat i fregat del terra, així com 

de la zona del lavabo. 

 
ELEMENTS CRITICS (superfícies de major contacte) 

 
 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció diverses vegades (preferentment desprès de cada 

ús) són: 

 Interruptors i timbres (aparell electrònic) 

 Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

 Botoneres dels ascensors (aparell electrònic) 

 Baranes i passamans, d’escales i ascensors 
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 Taulells i mostradors 

 Taules 

 Cadires, especialment en les zones d’espera 

 Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

 Telèfons. 

 Grapadores i altres utensilis d’oficina 

 Comandaments a distància 

 Aixetes 

 Lavabos, vestidors i zones comuns. S’ha d’incrementar la freqüència de desinfecció 

d’aquestes zones i cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada 

higiene de mans en tot moment. 

 Màquines expenedores 

 Fotocopiadores 

 Altres superfícies o punts de contacte freqüent 
 

Per a no arrossegar brutícia a superfícies més netes, les tasques de neteja s'han de fer sempre: 

 De dalt a baix. 

 De dins del recinte cap a fora. 

 De net cap a brut 
 

 No escombrar mai, recollir els residus del sòl mitjançant mopa. 

 Netejar les superfícies amb baietes impregnades amb desinfectant. És important tenir en 

compte que el desinfectant s'apliqui sobre la superfície a netejar o sobre la baieta, MAI es 

podrà diluir el desinfectant en la cubeta d'aclarit amb la finalitat de no disminuir la 

concentració d'aquest. 

 
4.-PRODUCTES DE NETEJA I DESINFECTANTS 

La neteja es pot fer amb aigua i sabó o es poden usar detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que 

s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

 
Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de 

desinfectants com poden ser: 

 

Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 5%, 

barrejant 200ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment 

per a la desinfecció de lavabos. Per a aquestes superfícies es suficient amb una barreja de 1 part de 

lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant 

uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

 
* Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual 
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que és del 96%, barrejant 70 ml de alcohol amb 30 mi d’aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé 

barrejant 5 parts d’alcohol etílic de 96º amb 2 parts d’aigua (s’obté un alcohol del 70,6%). 

 
* Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint aigua oxigenada habitual que es del 3% de 

peròxid d’hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d’aigua oxigenada i 5 parts d’aigua. 

 
Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat virucida autoritzats per a ús pel 

públic en general i ús ambiental. 

 
Productes viricides autoritzats 

Per a realitzar les actuacions de desinfecció, cal utilitzar productes desinfectants que tinguin finalitat 

viricida. Aquests productes han d’estar inscrits en el Registre de plaguicides no agrícoles o biocides o en 

el Registre Oficial de Biocides, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació del Ministeri 

de Sanitat i han de disposar del corresponent número de registre. 

 
ÚS CORRECTE DELS PRODUCTES 

 MOLT IMPORTANT: No barrejar productes incompatibles. 

 És important tenir en compte que el desinfectant s'apliqui sobre la superfície a netejar o 

sobre la baieta, MAI es podrà diluir el desinfectant en la cubeta d'aclarit amb la finalitat de 

no disminuir la concentració d'aquest. 

 No trepitjar el sòl ni tocar les superfícies fins que estigui sec completament, respectant els 

temps d'actuació dels productes de neteja. 

 Consultar les fitxes de dades dels productes químics, per a conèixer com han d’ésser les 

dilucions ( si i calen), per a que siguin eficaces davant del virus. Utilitzar els Epi’s adequats 

per la dissolució de productes en cas que fos necessari. 
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