PLA D’ORGANITZACIÓ
CURS 2020-21
Data aprovació del Consell Escolar 22/07/2020

1. DIAGNOSI
El confinament total va afectar a la llar de manera que es va paralitzar tota acció educativa. Des
de direcció es va proposar a nivell docent, la realització de teletreball basat en l’actualització dels
documents del centre i del Projecte Educatiu, també en la formació permanent a través de
xerrades, cursos i conferències relacionades en l’àmbit educatiu.
La llar va estar en contacte amb les famílies en tot moment a través de l’enviament de correus
electrònics amb les diverses informacions sobre la situació. També es va utilitzar aquest canal per
tal que les educadores, tan a nivell d’aula com a nivell de cicle, estiguessin connectades amb les
famílies i els infants, estant disponibles per a resoldre dubtes i qüestions relacionades amb el
desenvolupament dels infants en aquestes edats i per seguir fent l’acompanyament emocional.
Des de l’equip docent es va decidir no sobrecarregar a les famílies amb activitats o propostes per
a fer a casa amb els seus fill/es. Durant aquest període de confinament han sigut un munt les
propostes que han sorgit a través de tot tipus de canals accessibles a les famílies. Crèiem que no
era necessari potenciar encara més l’estona que els infants de 0 a 3 anys han de passar davant
d’una pantalla. Creiem en un desenvolupament basat en l’acompanyament i seguint el ritme i els
interessos de cada infant a nivell individual.
Pel que fa referència al tipus de família que ens trobem en el nostre centre, no va haver
problemes per tal que els hi arribés la informació i per seguir tenint contacte a través de qualsevol
canal telemàtic.
2. REQUISITS D’ACCÉS A LA LLAR D’INFANTS
•

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. L’absència de
simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.

•

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible
per al SARS-CoV 2 en els 14 dies anteriors.

En cas que l’infant presenti 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. Malgrat
l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:
•

Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.

•

Malalties cardíaques greus.
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•

Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen
tractaments immunosupressors).

•

Diabetis mal controlada.

•

Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

En el cas del personal docent i no docent de la llar que tingui contacte amb els infants, les
persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus rebran una valoració del servei de
prevenció de riscos laborals per valorar si poden estar en contacte amb els infants. Les
condicions de risc engloben les malalties cròniques com la hipertensió arterial, diabetis, els
problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, obesitat mòrbida. Les dones
embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc
hauran de ser valorades pel servei de Prevenció de Riscos Laborals.

3. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES
Els grups estables estan formats per grups d’edat corresponents al seu any de naixement. El
nombre màxim d’alumnes a la llar per aquest curs 2020-21 serà de 75 infants. El nombre d’infants
inscrits actualment és de 70 i s’inicia el curs amb 5 grups estables i dues educadores per aula. El
centre disposa d’aules que corresponen a l’espai de referència de cada grup estable.
La plantilla del personal docent consta de 10 educadores i 1 persona a Direcció. El personal no
docent de la llar consta d’1 persona a la cuina i 1 persona encarregada de la neteja.
NIVELL/GRUP

NOMBRE D’INFANTS

DOCENT ESTABLE

ESPAI

Infants de 0 anys 5 (3 places lliures per a cobrir) Vanessa Rodriguez Torrent Blauets
Fina Recio Guirao
Infants d’1 any

14

Sara Criado Vergés

Cucois

Lluïsa Rivas Ruiz
Infants d’1 any

13

Neus Pinsach Camprodon

Ratolins

Marta Planella Marcillo
Infants de 2 anys 19 (1 plaça lliure per a cobrir)

Laura Ramírez Pérez

Esquirols

Anna Martínez Soler
Infants de 2 anys 19 (1 plaça lliure per a cobrir)

Gemma Blanch Almeda

Eriçons

Esther Soldevila Samsó
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4. CRITERIS PER A L’ATENCIÓ DELS ALUMNES AMB NEE
La llar d’infants compta amb el servei territorial del CDIAP. Aquestes visites estan programades
de la següent manera.
DIA/MES AULES

*Pendent de concretar
La professional del servei accedirà a l’aula amb les mesures de prevenció i seguretat establertes
en aquest pla.

5. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES
La llar d’infants disposa de dues entrades principals independents. L’accés per l’entrada
correspon a la ubicació de l’aula. Annex 1.
AULA

HORARI

ACCÉS

BLAUETS

7:30h a 17:15h

B

ESQUIROLS

7:30h a 17:15h

A

ERIÇONS

7:30h a 17:15h

A

RATOLINS

7:30h a 17:15h

A

CUCOIS

7:30h a 17:15h

A

Les famílies no poden accedir a l’interior de la llar. L’entrada dels infants es realitzarà per la
porta del pati de cada aula en el cas de les aules d’Esquirols, Eriçons, Ratolins i Cucois. El grup
de Blauets per la porta exterior d’accés a l’aula.
El horaris establerts donen cobertura a tot el servei de la llar, cobrint així les necessitats de
conciliació laboral-familiar de les famílies i garantint la seguretat del grup estable ja que els
infants passen tot l’horari dins els espais establerts per a cada grup (interior com exterior).
Durant l’horari d’acollida les entrades són esglaonades ja que no es dona una aglomeració de
famílies i cadascuna accedeix a la seva pròpia aula. Durant el matí les famílies aniran portant
als infants garantint, sota supervisió de Direcció, que es mantenen les mesures de seguretat
establertes.
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Les entrades i les sortides es realitzaran només amb un adult. Cal evitar els grups de risc.
La llar disposa d’estora desinfectant a les entrades principals (accés A i accés B). Cal assegurarse que cada infant trepitja l’estora al entrar.

6. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO
Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els grups estables a l’hora establerta
garantint l’agrupament correctament. Els espais de pati per grup estan delimitats amb unes
tanques.

7. RELACIONS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA
ÒRGANS

TIPUS DE REUNIÓ

FORMAT

DE

LA PERIODICITAT

REUNIÓ
Equip Docent

Planificació

Videoconferència

Mensual

Equip Directiu

Planificació

Presencial

Setmanal

Organització
Coordinació
Equip de Govern

Funcionament

Presencial

Trimestral

Consell Escolar

Organització

Videoconferència

Trimestral

Planificació
AMPA

Planificació

Videoconferència

Trimestral

Individual Famílies

Tutories

Presencial o

A demanda

Videoconferència

REUNIÓ INICI DE CURS
La reunió d’inici de curs es realitzarà als patis de la llar de forma presencial. Només podrà assistir
un membre de la família seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes en aquest pla.
Les comunicacions i informacions que es realitzen cap a les famílies durant el curs, es faran a
través de correu electrònic i el blog de la llar.
Les comunicacions individuals i diàries de cada infant es faran a través de petites notes a les
motxilles. Plastificat individual.
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El Pla d’organització de la llar estarà penjat a la pàgina web de l’ajuntament a l’aparta de la llar
d’infants.

8. ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR I EL DESCANS
Atès que disposem d’un espai ampli de menjador es mantindran els horaris i espai de menjador
corresponents per a les aules de Cucois, Esquirols, Ratolins i Eriçons.
Els grup de Blauets dinen a l’aula.
Per al descans, les aules disposen d’espais com ara l’estora o les gandules per aquells infants que
necessiten descansar durant el matí. L’estona de la migdiada queda organitzada de la següent
manera:
AULA

ESPAI

Blauets

Dormitori de l’aula

Cucois

Aula

Ratolins

Dormitori 1

Eriçons

Dormitori 2

Esquirols

Aula

9. PLA DE NETEJA I VENTILACIÓ
Pautes de ventilació
És necessari ventilar les instal·lacions interiors abans de l’entrada i la sortida i 3 vegades al dia,
almenys 10 minuts cada vegada.
Totes les aules han de poden 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, es te en consideració les recomanacions del Departament de Salut
recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals
de concurrència humana.
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Pautes de neteja
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 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 indica l’etiqueta de cada producte.
Caldrà fer 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.
Cal seguir el “Pla de desconfinament i mesures de seguretat i higiene laboral” redactat per
l’Ajuntament de Sant Gregori.
Cal seguir el “Pla de neteja” de l’empresa corresponent a la llar d’infants. Document de
comprovació. Annex 2.

10. SORTIDES I EXCURSIONS
Es realitzaran les sortides, festes i celebracions amb el grup de convivència tal i com marca la
Programació General Anual, seguint les mesures de seguretat i prevenció establertes en aquest
pla.
Queden anul·lades totes aquelles sortides, festes i celebracions grupals.

11. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ/GESTIÓ DE CASOS
En cas d’aparició de símptomes en un infant en la seva presència al centre:
•

Aïllar l’infant en un espai específic

•

La persona que queda al càrrec de l’infant es col·locarà una mascareta

•

Contactar amb la família per tal que vinguin a recollir a l’infant
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•

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. En cas de
presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061

•

Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre

La família contactarà 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 a conèixer el resultat. En cas positiu, Salut Pública serà
l’encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.

En cas d’aparició de símptomes en un infant a casa seva:
•

Contactar i comunicar a la Direcció de la llar

•

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. En cas de
presentar símptomes de gravetat es trucarà també al 061

Per a reincorporar-se de nou a la llar, els infants han d’estar asimptomàtics durant 48 hores en el
cas de simptomatologia no COVID-19 i durant 14 dies quan es tracti de simptomatologia
compatible o d’un cas confirmat. En ambdós casos és necessari un certificat mèdic que confirmi
el retorn.
Criteris generals per a establir quarantenes i/o si s’escau tancaments parcials o total del centre:
•

Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: cal 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 presencial per aquest
grup.
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CASOS

ESPAI

RESPONSABLE

RESPONSABLE

RESPONSABLE

RESPONSABLE

POTENCIALS

HABILITAT

DE

DE TRUCAR A

DE

DE

LA FAMÍLIA

COMUNICAR EL

COMUNICAR

CAS

A

EL CAS AL CAP

L’AJUNTAMENT

O, SI S’ESCAU,

PER

A

L’AÏLLAMENT

LA

CUSTODIA DE
L’INFANT

AL 061

Cada grup de Aula de
convivència

Tutora

Tutora

Direcció

Alcalde

Mussols

Per a fer un bon seguiment dels casos es crea una taula de control. Annex 3.

12. MESURES ESPECÍFIQUES/MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
a. RENTAT DE MANS SISTEMÀTIC
Es tracta d’una de les mesures de protecció més importants.
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 les diferents activitats (també 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.
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Es garanteix l’existència dels punts de rentat de mans dins les aules, amb disponibilitat de sabó
amb dosificador i paper per assecar d’un sol ús. Les aules també disposen de dosificador d’escuma
desinfectant per a l’ús del personal docent.
Cada personal docent disposa d’un pot de gel hidroalcohòlic per a l’ús personal.
b. CONTROLS DE SÍMPTOMES
Les famílies són responsables de l’estat de salut dels seus fills/es. A l’inici de curs es signa una
declaració responsable (annex 4) a través de la qual:
•

Faran constar que són coneixedors 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 a l’infant a la llar d’infants en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la CIVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a
comunicar-ho immediatament als responsables de la llar d’infants per tal de poder
prendre les mesures oportunes.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. Annex 5.
En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implantació d’altres
mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.
c. ESPAIS COMUNS
No s’utilitzaran els espais comuns del centre amb els diferents grups d’infants: sala. Per tal
d’evitar el contacte entre els grups.
Els patis s’utilitzaran mantenint el distanciament amb els grups. Les zones d’esbarjo destinades a
cada grup de convivència estan correctament delimitades.
No poden haver més de dues educadores dins espais reduïts com ara la sala d’educadores, la
cuina, el despatx de Direcció i a dins les aules. La circulació pels passadissos s’haurà de fer
mantenint el distanciament físic i utilitzant les mascaretes.
Si una família vol trobar-se amb personal del centre, ho haurà de comunicar via telefònica o a
través del correu electrònic i demanar cita prèvia (màxim una persona de la unitat familiar).
L’espai destinat a les reunions serà el despatx de Direcció ja que disposa de les mesures de
seguretat vigents (mampara protectora).
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Els proveïdors han d’accedir per darrera i en cap cas entrar a l’interior del centre.
L’espai de menjador serà utilitzat per a tots els grups simultàniament ja que disposa de suficient
espai. Les entrades i sortides d’aquest espai es duran a terme per grups de convivència.
d. JOGUINES
El material i joguines destinat als grups d’infants són de fàcil neteja i desinfecció. Les joguines
de plàstic dur es rentaran al rentaplats de manera diària. Les joguines de fusta es desinfectaran
amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC.
El material i les joguines són d’ús exclusiu per cada grup de convivència, tan pel que fa al
material i joguines de l’aula com al material i joguines del pati.
Els infants no poden portar cap joguina de casa.
Cal evitar portar ninos de roba al centre.
e. ALLETAMENT MATERN
S’adequa l’espai de l’aula de plàstica com a zona per l’alletament matern.
f.

XUMETS I BIBERONS

Els xumets i els biberons s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals.
Es tornaran diàriament a les famílies per a la seva neteja i desinfecció.
Dins el centre, els xumets s’endreçaran dins les caixes individuals de cada infant.
g. ROBA I CALÇAT
Els infants hauran d’assistir al centre amb roba neta. Caldrà una muda de recanvi, endreçada i
tancada degudament dins una bossa de plàstic per deixar al centre dins el buc assignat a cada
infant.
En el cas dels pitets, seran d’ús diari i caldrà guardar- los en bosses de plàstic individuals i
tancades. Cal rentar-los a una temperatura superior a 60ºC.
Les famílies hauran de portar el llençol net cada dia. Les educadores el tornaran diàriament
dins una bossa de plàstic.
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h. BOLQUERS I CONTROLS D’ESFÍNTERS
Pel canvi de bolquers cal tenir en compte les mesures següents:
•

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 i un parell de guants nets). Poseu un paper d’un sol
ús cobrint la superfície del canviador. Poseu-vos els guants.

•

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

•

Canvi de bolquer i neteja de l’infant.

•

En acabar, traieu-vos els guants i llanceu-los. Passeu- vos una tovalloleta humida per
les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu- les.

•

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

•

Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la bossa de
plàstic on hi ha la roba bruta (si fos el cas). Netegeu la superfície del canviador amb una
solució desinfectant.

•

Renteu-vos les mans.

Els infants hauran de portar 1 paquet de bolquers i 1 paquet de tovalloletes per deixar al centre.
Aquest s’endreçarà al buc assignat a cada infant.
Es pot canviar el bolquer als infants drets, sempre que sigui possible.
i.

MASCARETES

Les mascaretes (FPP2 i quirúrgiques) s’han de portar sempre dins el centre a excepció de treball
individual dins una sala i a l’hora dels àpats del personal docent.
No és obligatòria dins el grup de convivència sempre i quan l’educadora sigui l’assignada per
aquell grup.
Les educadores han de portar la mascareta sempre que es desplacin pel centre i en cas d’haver
de entrar en un altre grup. També en presència de persones externes a l’equip.
Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada.
L’ús de les mascaretes està contraindicat en infants menors de 3 anys.
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j.

GUANTS

Els guants poden donar una falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús
de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en
el moment de col·locar-los i enretirar-los.
k. COTXETS
Els cotxets no poden entrar ni romandre al centre.
l.

ADAPTACIÓ

Durant aquest període les famílies dels infants podran acompanyar-los a dins la llar. Cada infant
només podrà ser acompanyat per una sola persona del nucli familiar. Si aquesta pertany al grup
de risc, caldrà avaluar la seva participació en el període d’adaptació.
El període d’adaptació es realitzarà a l’aire lliure (pati) sempre i quan la climatologia ho permeti.
Cal ventilar l’aula, almenys 10 min, cada vegada que canviï la família d’adaptació.
La persona acompanyant haurà de mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones
de l’espai habilitat (aula o pati) inclosos la resta d’infants, educadora i, en el cas, d’una altra
persona acompanyant.
La persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, abans
d’accedir al centre i també abans d’accedir a l’espai habilitat (aula o pati).
La persona acompanyant ha d’accedir a la llar amb mascareta.
m. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT PARCIAL
En el cas de confinament parcial, la llar continuarà amb els horaris i ritmes de treballs habituals
fins a la nova incorporació del o dels grups aïllats. Es portarà un control d’aquests tenint contactes
i comunicació permanent amb les famílies a través de la Direcció del centre. Aquesta comunicarà
tota la informació a l’ajuntament (alcalde i regidora).
n. PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCATIU EN CONFINAMENT TOTAL
En el cas de confinament total, la llar seguirà mantenint contacte amb les famílies i els infants a
través de canals telemàtics. Se’ls hi enviarà des de Direcció tota la informació rellevant a la
situació i la del seu procediment.
Les educadores de cada grup mantindran contacte amb les famílies i els infants mitjançant
l’enviament de vídeos a nivell d’aula o per nivell d’edats. La periodicitat dependrà del període del
12

confinament no essent viable sobrecarregar a les famílies amb un munt de propostes i instigant
a l’acció de posar als infants davant les pantalles durant gaire estona. Els infants en aquestes
edats necessiten un acompanyament familiar adequat a les necessitats i a les possibilitats de cada
nucli familiar. Les educadores estaran sempre a disposició de les famílies per a resoldre qualsevol
dubte o qüestió que pugui sorgir.
L’equip educatiu seguirà fent treball telemàtic, actualitzant documentació i projectes del centre.
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ANNEX 1
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ANNEX 2
+= ventilació

PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS
 = neteja i desinfecció

n= neteja

Abans Després Diàriament ≥
1 Setmanalment Comentaris
de
de cada
vegada
cada
ús
al dia
ús
ESPAIS COMUNS I EQUIPAMENTS
Ventilació de
+
Mínim
10
l’espai
min
3
vegades/dia

Manetes
i
poms de portes
i finestres

Baranes
i
passamans,
d’escales
i
ascensors

Superfícies de
taulells
i
mostradors

Cadires i bancs
Especialment
en les zones
que
contacten
amb
les
mans

Grapadores i
altres utensilis
d’oficina

Aixetes

Ordinadors,
Material
sobretot
electrònic:
teclats i ratolins
netejar amb

un
drap
Telèfons
i
humit amb
comandaments
alcohol
a distància

propílic de
Interruptors
70º
d’aparells
electrònics

Fotocopiadores
AULES I ESPAIS DE JOC INTERIORS
Ventilació de
+
l’espai

Superfícies o
punts
de
contacte
freqüent amb
les mans
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Abans
de
cada
ús
Terra
Materials
joc
Joguines
plàstic

Després Diàriament ≥
1 Setmanalment Comentaris
de cada
vegada
ús
al dia


de

n



de

n





Joguines
o
peces de roba
MENJADOR
Ventilació de
l’espai
Superfícies on 
es prepara el
menjar
Plats,
gots,
coberts...

També si hi
ha un canvi
de
grups
d’infants
Les joguines
de
plàstic
poden
rentar-se al
rentaplats
Rentadora (≥
60ºC)
+





Amb aigua
calenta:
rentats
a
elevada
temperatura.
Sense aigua
calenta:
desinfecció
en dilució de
lleixiu 0,1%


Fonts d’aigua

Taules, safates 
de trona

Taulells

Utensilis
de
cuina


Taules

Terra
LAVABOS, DUTXES, ZONES DE CANVI DE BOLQUERS
Ventilació de
+
l’espai
Canviadors
Orinals
Rentamans
Inodors
Terra i altres
superfícies

Mínim
10
minuts
3
vegades/dia

Mínim
10
minuts
3
vegades/dia







Especialment
després de
l’ús massiu
(després del
16

Abans
de
cada
ús
Dutxes
Cubell
de
brossa,
bolquers
o
compreses
ZONES DE DESCANS
Ventilació de
l’espai
Bressols i llits
Fundes
de
matalàs i coixí
Mantes

Terra
Altres
superfícies

pati, després
de dinar) i
sempre
al
final de la
jornada.
Després Diàriament ≥
1 Setmanalment Comentaris
de cada
vegada
ús
al dia



+

 rentat
≥ 60ºC (
casa)
 rentat
≥ 60ºC (
casa)



Mínim
10
minuts
3
vegades/dia

a
a
a
a
També si hi
ha un canvi
de
grups
d’infants
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ANNEX 3

NOM INFANT

SEGUIMENT DE CASOS

DIA I HORA DE LA EXPLICACIÓ DEL
DETECCIÓ
PROTOCOL
SEGUIT
I
OBSERVACIONS
(nom
de
la
persona que ha
fet les actuacions
el
nom
del
familiar que l’ha
vingut a buscar)

PERSONA
DE PERSONA
SALUT AMB QUI REFERENT DEL
ES MANTÉ EL CENTRE
PELS
CONTACTE
I CONTACTES AMB
CENTRE
SALUT
D’ATENCIÓ
(mantindrà
PRIMÀRIA
contacte
amb
Salut i farà el
seguiment
del
cas)
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ANNEX 4

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declaració responsable per a les famílies a la Llar d’Infants

Dades personals

Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a ___________________________________________
DNI/NIE/Passaport _________________
Nom de l’alumne/a ____________________________________________________________
Data naixement _______________

Declaro, responsablement:

1. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
□ No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
□ No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
□ No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi
tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
□ Té el calendari vacunal al dia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)
□ Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:
-Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
- Malalties cardíaques greus.
- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten
tractaments
immunosupressors).
- Diabetis mal controlada.
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
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□ Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu
metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:
- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
- Malalties cardíaques greus.
- Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten
tractaments immunosupressors).
- Diabetis mal controlada.
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i
que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no
assistirà al centre.

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19
en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de
qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a
______________________________________________________________________ , a la Llar
d’Infants Municipal de Sant Gregori, signo la present declaració de responsabilitat i consento
explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d’Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: Per gestionar l’acció educativa.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la
limitació del tractament de les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets
de les persones interessades i com exercir-los en el web del Departament d’Educació.
Informació addicional sobre aquest tractament:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

Lloc i data

Signatura del pare/mare o tutor/a
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ANNEX 5

LLISTAT COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES

Si el vostre fill/a 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 adulta² que 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 heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar a l’infant a la llar i que us poseu en
contacte amb Direcció 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.
² si es tracta d’un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.
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