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1. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS 

1.1  Equip educatiu 

El nostre centre disposa d’un equip educatiu de quatre professionals titulats. 

NOM TITULACIÓ FUNCIÓ 

M. Teresa Piñol Teixidó Mestra especialista Tutora / directora 

Dolça Colom Calvís Tècnica educació inantil Tutora  

Idoia Camats Sol Tècnica educació infantil Suport a l’aula 

Maria Agelet Piñol Tècnica educació infantil Tutora 

 

1.2 Alumnat  

L’alumnat que acollirà la llar durant el curs 2021-2022 és el següent: 

Edat Nombre 

alumnes 

1-2 12 

2-3 13 

 

1.3 Criteris de configuració dels grups estables 

D’acord amb les característiques estructurals de la llar, els espais disponibles, la  

plantilla educativa i el nombre d’alumnat previst pel curs 2020-2021. Hem cregut 

convenient configurar dos grups estables: 

Grup estable Edat 
Nombre 

d’alumnes 

Grup 1 1-2  12 

Grup 2 2-3 13 
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3. ESPAIS DE LA LLAR 

La llar disposa d’aquests espais : 

✓ Pati 

✓ Rebedor  

✓ Dos espais de penja robes 

✓ Descans 

✓ Canviador amb pica banyera + cuina ( grup 1 ) 

✓ Canviador ( grup 2 ) 

✓ Dos cambres de bany 

✓ Una cuina  

✓ Dos sales grans ambientades en subespais: 

• Lectura 

• Construcció i lògica 

• Joc simbòlic 

• Psicomotricitat i música 

• Plàstica i experimentació 

• Menjador  

Aquests dos últims estan ubicats en la mateixa zona i comparteixen 

espai en horaris diferents. 

✓ Administració i sala de reunions 

✓ Canviador i sala de bany (educadores) 

( veure annex 1) 

3.1 Espais dels grups estables 

S’ha adaptat la llar per oferir dos espais separats que correspon cadascun a un grup 

estable, amb un accés individual i separat l’un de l’altre. 

Només es compartirà espai al pati i al menjador i descans a la franja del migdia.  

(veure annex 1) 

Mesures preventives: 

o Utilització de la mascareta FP2 en tots els moments del dia per part de les 

educadores. 
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o Desinfectar l’espai de menjador, canviador i cambres de bany després de cada 

ús, encara que només sigui utilitzat pel grup estable. 

o Desinfectar amb molta cura els espais de menjador i descans a la franja horària 

del migdia. 

4. ENTRADES I SORTIDES 

El nostre centre disposa de dos portes d’entrada i sortida, una per a cada grup estable: 

o GRUP 1. PORTA LATERAL AMB SORTIDA DIRECTA AL PATI. (PORTAL): 

✓ Entrada: A mesura que vagin arribant, l’educadora farà la higiene 

pertinent i es procedirà al canvi de calçat, després els infants posaran 

les motxilles al seu lloc (penjador) 

✓ Sortida: En la mesura que vinguin a buscar els infants, se’ls canviarà el 

calçat i s’emportaran la motxilla per la desinfecció a casa del material. 

o GRUP 2. PORTA D’ENTRADA PRINCIPAL A LA LLAR  (PORTA P): 

✓ Entrada: A mida que vagin arribant els infants es farà la higiene 

pertinent i es procedirà al canvi de calçat, després els infants posaran 

les motxilles al seu lloc. 

✓ Sortida: S’ agafarà la motxilla a mesura que es vagi venint a buscar els 

infants, és procedirà al canvi de calçat i es farà la higiene pertinent 

abans de sortir per la porta.  

o PATI 

Els dos grups estables compartiran pati. Cada grup estable utilitzarà un sector 

de pati que seran alternats en hores i/o dies.  

(veure annex 1) 

 

5. SERVEI DE MENJADOR 

o HORARI: 

De 12:30 a 15:00 

Els alumnes dinaran tots en la mateixa franja horària.  

o ESPAIS: (veure annex 1) 

✓ Dinar: espai destinat a menjador.  
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✓ Descans: sala petita on hi ha el canviador i descans. 

o MODALITATS DE MENJADOR: 

Dos modalitats: 

✓ Carmanyola: 

• Els infants porten el dinar de casa. 

✓ Càtering: 

• Els infants utilitzen el servei de càtering de l’escola Salvador 

Espriu. 

S’utilitzen els estris de la llar i es desinfecten juntament amb els de l’escola al 

rentaplats del menjador del col·legi. 

 

6. ACOLLIDA MATINAL 

o HORARI: 

De les 8:00 a les 9:00 

o CARACTERÍSTIQUES: 

✓ Només es farà acollida als infants de la llar. 

✓ S’utilitzarà en preferència la sala gran (grup 2). 

  

7. PERÍODE D’ADAPTACIÓ 

o CALENDARI: 

 

DIES ALUMNES PROCEDIMENT 

SETEMBRE 

DEL 06 AL 17 

ALUMNES 

NOUVINGUTS 

• Dos grups / dos franges horàries. 

• Els acompanyants podran entrar a 

buscar-los a dins de la llar.  

• S’allargarà la franja horària d’entrada a 

la llar. 

• Els acompanyants podran entrar i ajudar 

els infants a posar les sabates i penjar 

les motxilles als espais personals. 
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• El temps d’estada al centre serà el 

mínim possible 

 ALUMNES DE 

SEGON ANY 

• Es procurarà que les famílies 

s’acomiadin a la porta d’entrada.  

 

o MESURES PREVENTIVES: 

✓ Els acompanyants portaran mascareta. 

✓ Es rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic i es desinfectaran les soles 

de les sabates.  

✓ En sortir es tornaran a rentar les mans amb gel. 

✓ S’intentarà tocar el mínim possible dins de la llar. 

 

8. MATERIAL 

o JOGUINES: 

✓ La llar s’habilitarà amb mobles i joguines de fàcil neteja i desinfecció. 

✓ No es podrà entrar joguines de casa a la llar i tampoc emportar-se’n. 

 

o MATERIAL D’ACTIVITATS DIVERSES: 

✓ Si ha de venir de fora de la llar es desinfectarà abans d’entrar en 

contacte amb l’alumnat. 

 

o XUMETS, BIBERONS I CANTIMPLORES: 

✓ Seran d’ús personal i s’hauran d’emportar a casa per la seva deguda 

desinfecció. 

 

o ROBA DE DESCANS I MIGDIADA: 

✓ Roba de descans entre hores:  

Anirà i tornarà de casa una vegada al mes degudament desinfectada. 

✓ Migdiada: 

Cada alumne que faci ús del menjador escolar disposarà d’una caixa el 

suficientment gran per encabir un llençol i/o flassada fina, un petit 

necesser amb pasta, raspall de dents i una pinta. Tota la caixa es 

rentarà i es desinfectarà una vegada al mes a casa. 
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✓ Els matalassos seran individuals i es desinfectaran després de cada ús. 

 

o ROBA I CALÇAT: 

✓ Infants: 

Cada dia anirà i tornarà de casa degudament airejat i desinfectat: 

• Pitet. 

• Cantimplora/ ampolla d’aigua. 

• Bata. 

Mensualment rentat i desinfectat degudament: 

• Mitjons antilliscants o calçat de recanvi per l’aula. 

• Roba de recanvi. 

 

✓ Personal docent i no docent: 

• Muda de roba d’ús exclusiu per al centre, que serà canviada, 

rentada i desinfectada un cop a la setmana.  

• Calçat de recanvi d’ús exclusiu per dins del centre què es 

rentarà i desinfectarà degudament una vegada a la setmana. 

 

o COTXETS I MITJANS DE TRANSPORT: 

El centre no disposarà de cap espai habilitat per guardar cotxets, bicis o 

qualsevol mitjà de transport, per tant les famílies se’ls hauran d’emportar cap a 

casa. 

(veure annex 2) 
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9. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

9.1 Reunions de Consell Escolar 

Donat que el Consell Escolar de la nostra llar està format per quatre persones es farien 

les reunions al centre en format presencial, ara bé, cas de confinament, es faran en 

format telemàtic o semi presencial. 

Es faran com a mínim tres reunions de Consell durant el curs. 

 

9.2 Reunions de Claustre  

El nostre Claustre es compon de quatre persones, les reunions es faran 

presencialment a la llar, en cas de necessitat es poden fer sense inconvenient en 

format telemàtic. Aquestes reunions es faran quinzenalment. 

 

9.3 Reunions generals de grup 

 

DATA GRUP LLOC MODALITAT CONTINGUT 

JULIOL NOUS MEET TELEMÀTICA 

• Els pares/mares han 
rebut per correu o per 
telèfon la informació que 
necessiten per la reunió. 

• S’informarà del pla 
d’organització pel curs 
2021-2022. 

• Resposta als dubtes que 
es puguin tenir. 

SETEMBRE 

GRUP1 
 

MEET 
 

TELEMÀTICA 

• Informació del pla 
d’organització del curs. 

• Informació sobre PGA. GRUP2 

 

 

9.4 Tutories 

Es faran dues tutories durant el curs, la primera a finals del primer trimestre i la segona 

a finals del tercer trimestre.  
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Les tutories es faran per videoconferència, també per telèfon i en cas de necessitat 

també es podria fer una trobada presencial. 

 

9.5 Mitjans d’informació a les famílies  

A les famílies se les informarà : 

• A través de l’App: TOKAPP 

 

9.6 Sortides i excursions 

Totes les sortides que es faran durant el curs, excepte una, són a peu i es realitzen pel 

poble. 

La llar vetllarà per a què es segueixin totes les normes de precaució i seguretat, tant  

per part de la llar com per part dels establiments visitats. 

En l’excursió que necessitarem  transport escolar, es vetllarà per a què l’empresa que 

ens el proporcioni segueixi tot el protocol establert. 

o Organització: 

✓ Les petites sortides pel poble es faran per grups estables 

✓ Tant les educadores com l’ajuda externa que es necessiti seguiran totes 

les mesures de seguretat. 

✓ Excursió amb transport: els infants només podran ser acompanyats a la 

llar per un adult, els quals mentre s’esperen guardaran la deguda 

distància de seguretat entre ells i aniran degudament protegits. 
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10. PLA DE NETEJA 

10.1 Mesures de prevenció 

INFANTS: 

L’autonomia personal és una de les competències educatives bàsiques que es 

treballen a les llars d’infants, aquest curs vinent es farà essencial interioritzar els hàbits 

de:  

✓ Tenir cura d’un mateix i de les persones que t’envolten. 

✓ Aprendre a actuar amb responsabilitat per protegir els altres i a nosaltres 

mateixos. 

✓ Rentar-se les mans de manera freqüent 

✓ Aprendre a reconèixer quan s’han de rentar les mans. 

✓ Col·laborar en la neteja i desinfecció dels espais. 

✓ Aprendre a destriar els residus que generem 

Ho treballarem essencialment a través d’unes rutines marcades que els infants aniran 

interioritzant. 

Actuacions: 

✓ Rentat de mans abans d’entrar i sortir de l’interior de l’edifici. 

✓ Canvi de calçat a dins de l’edifici. 

✓ Rentat de mans abans i després de les menjades. 

✓ Rentat de mans abans i després d’anar al bany o del canvi de bolquers. 

✓ Col·laborar en la desinfecció, quan es faci necessari, del mobiliari utilitzat. ( ex: 

neteja de taules i cadires abans i després dels àpats ). 

EDUCADORES I ALTRE PERSONAL: 

✓ Ús de la mascareta i/o pantalla en tots els moments de contacte amb els 

infants i altres adults 

✓ Canvi de calçat a dins de l’edifici 

✓ Rentat de mans a l’entrada a la llar i en tots els moments que el protocol ho 

requereixi 

✓ Desinfecció de mobiliari i estris seguint el protocol. 

✓ Seguir el protocol establert en el canvi de bolquers i en l’acompanyament als 

banys. 
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 (Veure annex 3 )  

 

10.2 Ventilació i desinfecció de materials i espais 

El personal de neteja  un cop al dia procedirà a la ventilació, desinfecció i neteja de 

materials  i espais, tant interiors com exteriors de la llar, seguint la normativa i el 

protocol que la llei marca. 

( veure annex 3 ) 

 

10.3 Gestió de residus 

• Allí on hi hagi un dispensador  de tovalloles de paper o de mocadors hi haurà 

un contenidor de residus, que no es barrejarà amb altra brossa, el contenidor 

anirà folrat amb una bossa de plàstic seguint la normativa. 

• La llar disposarà d’altres contenidors de selecció de brossa, orgànica, envasos, 

paper i bolquers, tots en els seus llocs corresponents i folrats seguint la 

normativa 

• Tant infants com educadores col·laboraran a fer una bona destria de residus 

• En cas que algun infant presenti símptomes mentre està en el centre, es 

tancarà en una bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha 

aïllat, i s’introduirà aquesta bossa tancada en una altra abans de dipositar-la 

amb la resta de residus. 

• Cada dia el personal de neteja farà la recollida dels residus i el manteniment de 

desinfecció i neteja. 
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11. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB EL COVID-19   

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al 

centre:  

• Aïllar l’alumne o alumna al despatx ( lloc previst en aquesta situació ), en 

companyia d’un educador. 

• Posar a l’infant una mascareta. 

• El responsable ( directora ) avisar pares, mares o tutors.  

• Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre 

d’atenció primària o pediatra.  

• Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos  

• Procedir a la desinfecció i a la neteja de l’espai i materials utilitzats.  

 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora:  

• No assistir al centre  

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

• Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a 

la direcció del centre  

• Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos estrets 

i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té símptomes, que està 

en observació o que ha estat diagnosticat com a cas positiu i per poder fer 

el seu seguiment per part del personal sanitari de la unitat de PRL així com 

el dels seus possibles contactes.  

 

( Veure annex 4 )  
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12. SEGUIMENT DEL PLA D’ACTUACIÓ 

 

OBSEVACIÓ DEL PLA 

RESPONSABLES Tots els educadors del centre 

INDICADORS • Protocols d’entrades i sortides 

• Resposta de les famílies 

• Protocols de neteja 

• Espais educatius 

PROPOSTES • Adaptar activitats per mantenir grups estables 

• Millorar l’organització dels protocols 

 

13. PLA DE TREBALL EN CONFINAMENT 

En situació de confinament la llar adaptarà les UP de manera telemàtica. 

NIVELL RECURSOS DIDÀCTICS MITJÀ I 

PERIODOCITAT DE 

CONTACTE AMB EL 

GRUP 

MITJÀ I 

PERODICITATAT DE 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

LLI 1-2 

LLI 2-3 

• Cançons mimades 

• Jocs de falda 

• Massatges  

• UP adaptades a fer activitats a 

casa 

• Activitats d’acompanyament 

emocional a les famílies 

• Diàriament  

• Télegram / 

correu electrònic 

• Setmanalment  

• Videoconferència/ 

telèfon  
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14. PLA D’ACTUACIÓ AMB ELS/LES ESTUDIANTS EN 

PRÀCTIQUES 

Acollida, acompanyament i comunicació: 

o ACOLLIDA:  

Reunió presencial d’acollida (en confinament per videoconferència ) 

✓ Aspectes a tractar: 

• Expectatives del/la estudiant 

• Trets essencials del projecte del centre 

• Esboç de la comunitat educativa que composa el grup ( famílies, 

personal docent... ) 

• Confidencialitat de les informacions personals. 

o ACOMPANYAMENT: 

✓ En la nostra llar l’acompanyament el farà la directora 

✓ Reunió presencial quinzenal amb l’estudiant: 

• Intercanvi i reflexió del procés de pràctiques 

• Avaluació i reflexió personal 

✓ En període de confinament es faria per videoconferència 

o COMUNICACIÓ: 

✓ Comunicació freqüent amb el/la tutor/a del/la estudiant 

Participació: 

o Donarem accés al/l’estudiant a les reunions de Consell Escolar, Claustre, 

reunions generals i tutories individuals, tant si són presencials com 

telemàtiques. 

o Motivarem al/l’estudiant a plantejar i dissenyar noves propostes que vagin 

d’acord amb el projecte del centre. 

o Participarà en el disseny o adequació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge, 

tant presencial com digitalment. 

o Col·laborarà en el seguiment individual dels alumnes ( obsevció, seguiment 

emocional... ) 

Interacció entre el mentor, tutor i el/l’estudiant al llarg del procés: 

o S’establirà un calendari amb el/la tutor/a de com a mínim tres trobades: 

✓ Inicial: Per compartir el context i els criteris d’avaluació 
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✓ Mig període: Per fer el seguiment de les pràctiques 

✓ Final: Per fer-ne la valoració 

o Es marcarà un calendari quinzenal de trobades amb el/l’estudiant 

o Es facilitarà tota la informació que l’estudiant pugui necessitar 

o S'intentarà crear un vincle de confiança per afavorir la comunicació en les tres 

direccions. 

 

ELS ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES SEGUIRAN LA MATEIXA NORMATIVA DE 

SANITAT I PREVENCIÓ QUE EL PERSONAL EDUCADOR DEL CENTRE. 
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ANNEXOS 
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ANNEX 2: INFORMACIÓ ALS PARES: MATERIAL , NORMES 

I RECOMANACIONS 
 

MATERIAL DIARI 

MOTXILLA I/O BOSSA 

✓ Ampolla /cantimplora d’aigua  

✓ Carmanyola amb l’esmorzar i/o berenar 

✓ Pitet i/o tovalló 

✓ Bata de l’escola 

✓ Xumet ( dins d’una capseta ) 

 

L’esmorzar i el berenar han de venir preparats de casa de manera 

que la llar els manipuli el mínim possible. 

ATENCIÓ:  

Els nens/es amb problemes d’alèrgies i/o intoleràncies 

alimentàries han de portar els coberts de casa. 

 

 

Les bates i les jaquetes han de disposar d’una BETA  

per poder-les penjar. 

 

 

MATERIAL MENSUAL 



LLAR D’INFANTS “LA MAINADA”  C/ESCOLES 2 - 25680 
620 74 88 68 / 973 43 22 75  VALFOGONA DE BALAGUER 
 
 

aprovat en consell escolar del 22/09/2021 18 
 

CAPSA DE PLÀSTIC O DE CARTRÓ (30x20x15 aprox.) 

✓ Nadons: 1 muda recanvi sencera + 2 bodis 

✓ Infants amb control d’esfínters: 2 mudes de 

pantalons i mitjons, 3 calces o calçotets, 1 

muda de samarreta i jersei 

✓ Calçat per l’aula  

✓ Tovallola de mans (mitjana per si s’han de 

dutxar) 

✓ Llençol de descans (qui ho necessiti per si 

es fa una becaina durant el matí o tarda) 

 

En utilitzar una peça de la caixa de recanvi, s’haurà 

de substituir per una de neta.  

 

 

MATERIAL MENJADOR 

MATERIAL DIARI CAS D’UTILITZAR EL SERVEI DE CARMANYOLA: 

✓ Carmanyola/les amb el dinar 

MATERIAL MENSUAL 

✓ Caixa de cartró o de plàstic amb tapa  

✓ Llençol o flassada pel descans  

✓ Necesser amb raspall de dents, pasta de 

dents i una pinta 

La caixa serà individual i s’hi guardarà el material de cada infant. 

S’endreçarà en un lloc específic a la llar i es traurà cada dia per al 

seu ús. 

L’última setmana del mes s’emportarà cap a casa per la seva 

neteja i desinfecció. 
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MATERIAL TELEMÀTIC 

 

✓ Fotografia individual de l’infant (foto de carnet, no) 

✓ Foto del carnet de vacunes actualitzat i signat pel/la pediatra 

 

 

QUÈ S’HA DE FER A CASA A DIARI? 

 

✓ Neteja i desinfecció del material de les motxilles 

✓ Mesurar la temperatura corporal de l’infant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llar NO disposarà , per tant s’ha de portar de casa: 

- Aigua per beure 

- Pomades de cura 

 

Si l’infant presenta alguna simptomatologia que 

pugui estar relacionada amb la COVID 19 (febre, 

dificultat per respirar, diarrea, vòmits...) 

NO DUR-LO A L’ESCOLA! I AVISAR ! 
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ENTRADES i SORTIDES 

 

HORARI: 

- Acollida matinal: 8:00 a 9:00 

- Matí:  

▪ Entrada: 9:00 a 9:30 

▪ Sortida:12:30 a 13:00 

- Tarda: 

▪ Entrada: 15:00 a 16:00 

▪ Sortida: 17:00 a 18:30 

 

✓ 1 adult per infant 

✓ NO entrar a l’aula 

✓ Els mitjans de transport no es poden deixar a l’escola (tornar cap a 

casa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La porta, pels infants que no van a l’acollida matinal, 

s’obrirà a les 9:00 del matí. I per la tarda a les 15:00 

Us demanem si us plau que respecteu aquests horaris. 
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 LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES DELS INFANTS  

 

Si el vostre fill, filla o infant no es troba bé, marqueu* amb una creu quins d’aquests 

símptomes presenta:  

 Febre o febrícula  

 Tos  

 Dificultat per respirar  

 Congestió nasal  

 Mal de coll  

 Mal de panxa  

 Vòmits  

 Diarrea  

 Malestar  

 Dolor muscular  

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu 

quins d’aquests símptomes presenta:  

Si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista. 

 Febre o febrícula  

 Tos  

 Dificultat per respirar  

 Falta d’olfacte de gust  

 Mal de coll  

 Calfreds  

 Vòmits  

 Diarrea  

 Malestar  

 Dolor muscular  

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a La llar  i que 

us poseu en contacte amb els responsables de la mateixa per comunicar-ho.  

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte 

telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 

061. 
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ANNEX 3:  MESURES DE DESINFECCIÓ I NETEJA 

 
MESURES ESPECÍFIQUES D’HIGIENE PER A LES LLARS D’INFANTS  

 

Les principals mesures de protecció són les següents:  

 

1. Rentat de mans sistemàtic.  

Es tracta d’una de les mesures de protecció més importants. Per això, és 

imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin començar a fer-ho 

d’una manera autònoma.  

En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un rentat de mans acompanyat de manera 

freqüent.  

 

Els infants es rentaran les mans:  

• A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  

• Abans i després dels àpats  

• Abans i després d’anar al WC (infants continents),  

• Abans i després de la sortida al pati 

• Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.  

• Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

En el cas del personal que treballa a la llar, el rentat de mans es durà a terme:  

• A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants  

• Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar, dels àpats dels infants i 

del personal  

• 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 (amb mocadors d’un sol ús)  

• Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

 

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb 

disponibilitat de sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics 

(menjador, entrada aules,...) es recomana la col·locació de dispensadors de solució 

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.  
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PROCEDIMENT PEL CANVI DE BOLQUERS:   
 
Pas 1:  

Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, 

renteu-vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador 

(tovalloletes, bolquer net, crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un 

parell de guants nets). Poseu un paper cobrint la superfície del canviador. Poseu-vos 

els guants.  

Pas 2:  

Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, 

traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.  

Pas 3:  

Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. bolquer, però deixeu 

el bolquer mullat sota el nen. Aixequeu les cames de l’infant metre passeu les 

tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i evitar que es tornin 

a embrutar amb els bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de davant a l’esquena i 

utilitzeu una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida cada 

cop que feu lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. Els draps 

reutilitzables s’han de guardar en un una bossa de plàstic o receptacle tancat (a l’abast 

del braç de les taules de canvi de bolquers) fins que es puguin rentar.  

Pas 4:  

Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i doblegueu-

ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa 

tancada o un receptacle adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, poseu-los 

en una bossa de plàstic. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. 

Comproveu que no s’hagi mullat la superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugueu-

la amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta 

zona de manera que el paper de sota les natges sigui sec.  

Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada i llanceu-los. Passeu-vos una 

tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu-les.  

Pas 5:  

Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d’un sol 

ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el 

bolquer. 

Pas 6:  

Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada. 

Pas 7: 

Elimineu el paper d’un so ús que cobreix la superficie del canviador. Lligueu la bossa 

de plàstic on hi ha la roba bruta. Netegeu la superficie del canviador amb i aigua i sabó 

o amb una tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi na solució desinfectant. 

Pas 8: 

Renteu-vos les mans 
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VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS:  

Pautes de ventilació  

 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 

sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.  

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les 

finestres obertes.  

Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin 

d’algun sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del 

Departament de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en 

establiments i locals de concurrència humana.  

 

Pautes generals de neteja i desinfecció  

 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys 

diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals 

de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció 

en espais exteriors de concurrència humana.  

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. Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que 

s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que 

indiqui l’etiqueta de cada producte.  

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir 

la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en 

aquells de màxima concurrència. 

  

Neteja:  

Es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els 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 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé 

posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels 

lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de 



LLAR D’INFANTS “LA MAINADA”  C/ESCOLES 2 - 25680 
620 74 88 68 / 973 43 22 75  VALFOGONA DE BALAGUER 
 
 

aprovat en consell escolar del 22/09/2021 25 
 

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 que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua 

(s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 

2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)  

• Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que 

és 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 viricida 

autoritzats per a ús pel públic en general i ús ambiental.  

 

• Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar 

tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat 

amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material 

com a mínim 1 vegada al dia. 

 

  

Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció  

 

Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells 

elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les 

mans. El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre 

diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que 

cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material. 

  

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:  

• Interruptors i timbres (aparell electrònic)  

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

• Baranes i passamans, d’escales i ascensors  

• Taules  

• Cadires  

• Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  

• Aixetes 

• Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir 

l’adequada higiene de mans en tot moment.  

• Altres superfícies o punts de contacte freqüent.  

 

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes.   
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ANNEX 4:  GESTIÓ DE CASOS 
 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o 

directora.  

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es 

troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticada de COVID-19 

 

En essència, 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. 

• S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

• S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant . 

• En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

• El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

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 

per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al 

domicili fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut 

Pública serà l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes 

estrets. 

  

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la 

coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials 

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 amb el tancament de l’activitat 

presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, 
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per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a 

l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.  

 

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, 

tancaments parcials o total del centre serien:  

• Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable tot el 

grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria 

de plantejar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després 

del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per 

tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. 

• Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un 

edifici...) 

• Tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per 

tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar 

la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després 

del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per 

tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també durant 

14 dies. 

• Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais  

• Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant 

s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 

14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de 

nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del 

centre educatiu, també durant 14 dies. 

 

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. En el cas 

que el centre no en tingui, ho serà la direcció.  
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ANNEX 1: DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS 
 

 

pati 

despatx wc adults 

descans 

canviador 

bany 

cuina 

penja robes 

menjador 

espais de joc 

porta GRUP1 

porta GRUP2 
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PORTA 1 

PORTA 2 

AULA 1 

AULA 2 

PATI 

 

 

 

 

 

 

 

 


