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1. INTRODUCCIÓ I FINALITAT DEL PLA 
 
Aquest document es fonamenta en els tres documents que el Departament d’Educació i de 
Salut de la Generalitat de Catalunya han establert com a criteris marc per a tots els centres 
educatius de Catalunya. 
 
Aquests documents són: 
1.- Pla d’actuació curs 20-21 Centres Educatius 
2.- Informe mesures obertura Centres Escolars 
3.- Gestió-casos- centres educatius 
 
Aquest document s’ha compartit i validat en una reunió tècnica amb responsables municipals 
d’organització, de Prevenció de Riscos Laborals, d’Edificis, de Salut i d’Educació el dia 4 de 
setembre de 2020. 
 
La finalitat d’aquest Pla és garantir el dret a l’educació i protegir a l’infant obrint els centres 
amb la màxima normalitat possible essent una necessitat i alhora un repte. 
 
A continuació es desplega aquest pla en dues parts. Una primera part més general on es fa 
esment dels aspectes que marquen els documents del Departament d’Educació i Salut de la 
Generalitat i del Servei de prevenció de RL del propi ajuntament i fent alguna referencia 
d’aspectes concrets del centre i una altre part a partir del punt 4 on s’explica el Pla 
d’organització bàsic del centre.  
 
La finalitat d’aquest pla d’Obertura és garantir el dret a l’educació i a la protecció dels infants. 
Obrir Les Cases dels Infants, amb la màxima normalitat possible, és la nostra  prioritat. 
L’obertura dels centres és alhora una necessitat i un repte. 

 
D’acord amb l’article 12 del decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres 

del primer cicle de l'educació infantil, el nombre màxim d’infants per grup serà:  

 

a) 1 grup d'infants menors d'un any (nascuts 2020): 8 infants 

b) 2 grups d'infants d'un a dos anys (nascuts 2019): 13 infants 

c) 2 grups d'infants de dos a tres anys (nascuts 2018): 20 infants 

 

El centre estableix l'atenció als infants d'acord amb el seu projecte educatiu. A La Casa 

dels Infants Granvia Mar ofereix servei a 2 grups d'infants nascuts al 2018, 2 grups 

d'infants nascuts al 2019, 1 grup d’infants nascuts el 2020 i 2 grup d'infants 

acompanyats de les seves famílies nascuts entre el 2019 i el 2018.  

 

Malgrat això, continua la situació de crisi sanitària que fa necessària l’aplicació 
continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de 
la societat, i entre ella del sistema educatiu. Cal que responsables, famílies, persones 
educadores i la resta del personal dels centres s’involucrin i es comprometin per a 
garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la 
traçabilitat. 
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En la primera franja d’edat, de 0 a 3 anys, els infants estan en un període crucial del 
seu desenvolupament psicomotor. La mobilitat, la descoberta de l’entorn i la interacció 
social són pilars fonamentals en el seu procés de maduració. 
 
Les famílies estan en una etapa on necessiten suport per poder portar a terme la 
criança dels seus fills i filles en un moment molt sensible on s’han de trobar recolzats al 
màxim possible. 
 
2. OBJECTIU DEL DOCUMENT 
Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui 
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de 
les persones als centres educatius i de les seves famílies, la correcta gestió de la 
pandèmia i el dret de tots infants a una educació de qualitat així com donar suport a 
les famílies en el procés de criança dels seus fills i filles. 
 
3. ORGANITZACIÓ I ASPECTES GENERALS DE L’OBERTURA DELS CENTRES. 
3.1 PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 
 
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.  
 

• Grups de convivència i socialització estables 

 
Es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. El seu principal valor és la 
facilitat que dóna en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: permetent una 
identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables 
d’infants, amb el seu educador/a referent, el seu/va educador/a de suport i en el marc dels 
quals es produeix la socialització de les persones que l’integren. 
 
Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. En 
l’etapa del 0-3 no es pot garantir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 
1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2), per tant s’utilitzarà l’ús de la 
mascareta, per part de les educadores/ educadors en aquests grups de convivència estables.   
 
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (famílies en el 
procés de familiarització, entrades i sortides, docents i altres professionals de suport 
educatiu ) també serà necessari  l’ús de la mascareta FFP2.  

 
3.2 MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL 
 
Necessitats de materials detectades en quant a RISCOS LABORALS i ADEQÜACIÓ DE L’EDIFICI 
 
A continuació es detallen  els materials i demandes sol·licitades al Tècnic de Prevenció de 
Riscos Laborals i al  responsable d’Edificis de l’Ajuntament,  per a la posada en marxa del curs 
escolar. 
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RISCOS LABORALS  

 
ARTICLE UNITATS   

  
  

Spray desinfectant (per tal de tenir en stock) 20   

Mascaretes quirúrgiques 100   

Termòmetres digitals 2   

Rotllos paper canviadors (Idonia) 8   

Mascareta FFP2 50   

Gaunts Talla M (càlcul de tot el curs) 
 

  

Paperes amb tapa (compres centre ) 10   

Paperes de cartró per reciclar paper 7   

Rotllos de paper per mans 10   

Dispensadors sabó 10   

Rotllos de paper i dispensador 10   

 
EDIFICIS 
  

ARTICLE UNITATS 

  
Sabaters 

Capacitat per a 90 
parells de sabates 

Separadors de jardí (jardineres) 10 
Augment hores neteja diària (5h + 5h) 1h/dia més 

 
Distanciament físic  
 

El compliment  del requeriment de la distancia  física interpersonal de seguretat, amb 

els infants i educadores no es pot complir en l’etapa del 0-3. 

 

Per això organitzem els grups bombolla, estables en quan als infants, les seves 

educadores i els espais a utilitzar. 

Sí que aplicarem el criteri de distància rigorosament entre el personal adult ( famílies i 

educadores i altres professionals que entrin al centre per dur a terme la tasca educativa. 
 

 
 
Higiene de mans  
 
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels infants així com 
la del personal docent i no docent.  
 
En infants, s’ha de requerir el rentat de 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 les diferents activitats (també de la sortida al jardí).  
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En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:  
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants,  

▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels 
propis,  

▪ Abans i després d’acompanyar un infant al WC,  

▪ Abans i després d’anar al WC, o canvi de bolquers. 

▪ 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 
(entrada centre, estances, espais comuns...) es recomana la col·locació de 
dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal del centre.  
 

Ús de mascaretes pels infants: 1r cicle 
d’educació infantil (0-3 anys) 

No indicada per als infants 

 
En entrar al centre  tot el personal del centre ha de portar la mascareta durant tota la jornada. 

 
El Departament de Prevenció i Riscos laborals de l’ajuntament facilitarà tots els EPI’s 
necessaris: mascaretes quirúrgiques, un estoc de guants per a activitats concretes, gel 
hidroalcohòlic, dispensadors i dos termòmetres de distància per  prendre la temperatura a 
totes les persones que accedeixen al centre. 
 
A més, es lliurarà un estoc d’EPI’s per a tenir disponibles al centre per les situacions que ho 
requereixin 

 
Requisits d’accés als centres educatius  
 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós.  

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anteriors. 

• Es prendrà temperatura a l’entrada a totes les persones que accedeixen al centre 
inclòs tot el personal que hi treballi, No podrán accedir al centre les persones (adults i 
infants) que presentin temperatura igual o superior a 37,5ºC 

• A la base de dades de cadascun dels centres hi ha disponibles tots els telèfons per 
avisar a les famílies en cas necessari. 

• Per tal d’assegurar la traçabilitat i el rastreig s’han  creat unes  graelles per tenir el 
control  de totes les persones que accedeixen al centre diàriament. Les educadores 
tindran una per registrar quines persones han vingut a portar o recollir a l’infant, les 
cuineres en tindran una altra per anotar proveïdors o altres persones que tinguin 
accés a la cuina i per últim la direcció/conserge del centre en tindran una altra per 
registrar persones que puguin accedir al centre per fer manteniment o altres visites 
vàries. 
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A continuació es relacionen els diferents llistats: 
 
Dia: 

   REGISTRE ENTRADA A LES ESTANCES ( educadores) 

   INFANT ENTRADA/SORTIDA PERSONA 

   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

 

Dia: 

   REGISTRE ENTRADA CUINA (Cuineres) 

   PERSONA ENTRADA/SORTIDA PERSONA 

   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

 
 

Dia: 

   REGISTRE ENTRADA CONSERGE/DIRECCIÓ (Manteniment, visites vàries….) 

   PERSONA ENTRADA/SORTIDA PERSONA 

   
  Entrada   
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Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

  

Entrada   

Sortida   

 
Control de símptomes  
 
Les famílies,  han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici 
del 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 no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies 
i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder 
prendre les mesures oportunes.  
 
Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 4). La 
família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.  
 
3.3 NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 
 
El centre ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada 
a les característiques del centre (vegeu l’annex 2). 
 
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espais 
interiors. És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de 
l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 
minuts cada vegada.  
Totes les estances han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es 
deixaran les finestres obertes durant l’estada dels infants al centre.  
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat 
almenys diària. S’han de seguir les recomanacions de Neteja i desinfecció en 
establiments i locals de concurrència humana. Cal garantir la desinfecció freqüent 
d’aquelles superfícies d’ús més comú com el poms de les portes, les baranes de les 
escales, etc. Les taules de les aules i del menjador s’han de netejar i desinfectar 
després de les activitats i dels àpats, respectivament.  
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Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes, evitant així més 
contacte en les manetes de les portes.  
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 
s’aconsella utilitzar espais com el jardí per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a 
l’aire lliure. Per a la seva neteja i desinfecció s’han de seguir les indicacions establertes en el 
document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana que marca el 
Departament d’Educació i de Salut de la Generalitat 
 
Des de la secció d’edificis, que és la responsable de la neteja de l’ajuntament és coneixedor 
d’aquestes directrius i ja ha donat instruccions al respecte perquè es compleixi tota la 
normativa requerida tant pel que fa als espais interiors com els exteriors 
 
Gestió de residus  
Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans 
o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement 
amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres 
residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de 
llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris). 
 
3.4 GESTIÓ DE CASOS  
 
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 és la direcció del centre.  
No han d’assistir al centre infants, educadores 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 un entorn de convivència com és un centre escolar, la detecció precoç de casos i el 
seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de les mesures més 
rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels 
objectius educatius i pedagògics.. 
 
El protocol a seguir en cas de detectar una sospita , és el marcat per les autoritats sanitàries: 
 
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb 
la COVID-19 al centre educatiu:  

 
1. L’educadora detecta símptomes en un infant.  
2. L’educadora aten a l’infant amb la mascareta FFP2 i l’acompanya a la sala 
d’aïllament (sala petita de llum) 
3. L’educadora comunica a direcció  
4. La direcció del centre o l’educadora comunica a la familia i segons la gravetat truca 
al  061. Els símptomes de gravetat són: dificultat respiratòria i febre a partir de 39,5 graus, 
símptomes d’hipòxia – llavis blaus, distrés respiratori. 

La familia ha de venir a buscar a l’infant i 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 
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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.  
5. La direcció ho comunica a la Cap de Xarxa 0-3 de l’Ajuntament  
6. La Cap de la Xarxa ho comunica al Departament de Prevenció de Riscos Laborals 
7. Queda activat protocol establert COVID 19. 
8. La direcció del centre fa seguiment amb la familia. 
 
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 tindran com interlocució, les direccions dels centres educatius i la 
Cap de la Xarxa de centres educatius 0-3 de l’ajuntament. 
 
La persona referent de salut per als centres La casa dels infants  Granvia Mar  és Alba Brugués, 
del CAP Can Bou. 
 

3.5  ESPAIS 
 
Cada grup d’infants tindrà com a espai de referència estable la seva estança i en 
aquells centres que sigui possible la prolongació d’aquesta pel que fa a l’espai interior 
front l’estança(espai passadís) i l’espai exterior front l’estança del jardí. 
 
Quan finalitzi la migdiada de l’infant es trauran els llençols de cada matalàs i es guardaran a 
l’armari de cada criatura. Tot seguit l’educadora rotativa o de suport  rentarà amb 
pulveritzador desinfectant el matalàs abans de deixar-lo a l’armari. Veure Annex 2 

 
 
 
 
 
 
 
Espais estables per a cada grup d’infants  
 

 
 
SEIF’s: Serveis educatius per infants i famílies (edats d’entre 1 i 3 anys) 
Lila: Espai lila, grup de 20 infants, d’entre 2 i 3 anys 
Blau: Espai blau, grup de 20 infants, d’entre 2 i 3 anys 
Vermell: Espai vermell, grup de 12 infants, d’entre 1 i 2 anys 
Taronja: Espai taronja, grup de 13 infants, d’entre 1 i 2 anys 
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Groc: Espai groc, grup de 8 infants, de 4 mesos a 1 any.  
 
3.5.1 Espai menjador i descans 
 
Cada grup d’infants menjarà i descansarà a la seva estança o a la seva prolongació.  
 
L’atenció serà per torns i el màxim d’individualitzada possible i guardant les distàncies 
de seguretat. A l’hora del descans es mantindran els matalassos distanciats i es 
mantindrà l’espai ben ventilat. 
 
Quan finalitzi la migdiada de l’infant l’educadora de suport o la rotativa traurà els 

llençols de cada matalàs i els guardaran a l'armari de cada infant i tot seguit rentarà 

amb esprai desinfectant el matalàs abans de desar-lo a l’armari. Cada dia caldrà posar 

els llençols al matí.  

3.5.2 Jardí 
 
Aquest és dividirà quedant acotats per grups per tal de minimitzar el contacte d’un 
grup amb un altre tant amb materials d’interiors com d’exteriors. D’aquesta manera 
assegurem que cada grup d’infants disposa diàriament d’espai a l’aire lliure per tal de 
que nens i nenes es puguin moure segons les seves necessitats. 
 
Des de la secció d’Edificis es dotarà als centres de tanques separadores per tal de delimitar els 
jardins i porxos per a cada estança. Veure apartat 4.6 

 
3.5.3  Espais de reunió i treball per al personal 
 
Sempre que es pugui es farà a l’aire lliure i mantenint les distàncies de seguretat. Quan no sigui 
possible i l’aforament de la reunió sigui de més de 10 persones, les reunions es podran fer 
telemàticament. 
 
Es tindrà a l’abast material per higienitzar i desinfectar teclats, ratolins, cada cop que es facin 
servir. 

 
3.5.4 Espais i estones d'àpats per al personal 
 
Distribuir diferents espais al centre per tal que hi hagi distancia prudencial a l’hora de l’àpat, 
per tant, reubiquem espais de menjador en 2 sales diferenciades, per tal que dinin un màxim 

de 3 adultes alhora, un serà la sala de reunions i l’altre serà la saleta de l’espai de SEIF’s, 
preservant la distància de seguretat d’1’5m. 
 
Només té accés a la cuina l’auxiliar de cuina i la cuinera, cap persona més del centre no pot 
accedir a la cuina. Els proveïdors d’aliments entraran com a màxim fins a la porta del 
magatzem.  
 
Els àpats de les educadores que contractin el servei de cuina, seran gestionats per part de la 
cuinera, que els oferirà servits i tapats amb film transparent, podran anar a una safata que les 
educadores recolliran a la porta de la cuina . 
 


