PLA D'ORGANITZACIÓ PER A L'OBERTURA AL SETEMBRE PEL CURS
2020-2021
1.Introducció
Aquest document és tot un seguit de protocols i instruccions que ens hem
marcat pel curs 2020-2021. Aquest pla ens ajudarà en l'organització al llarg del
curs. Per fer aquest pla ens hem basat amb l'autonomia de centre i, d'acord
amb les Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i el Pla
d'actuació en el marc de la pandèmia elaborat pel Departament de Salut.
2.Contingut del pla d'obertura
a.Diagnosi
La Llar d'Infants Municipal El Molí Petit és un centre educatiu que acull infants
de 0 a 3 anys. Degut a les edats que comprenen els infants de l'escola, durant
la pandèmia hem estat al costat de les famílies a través del correu electrònic i
a través d'una plataforma que es diu Padlet. En aquesta plataforma ens
manteníem en contacte amb les famílies penjant diferents propostes o felicitant
als infants que feien anys durant el confinament. Les famílies també hi
penjaven el que feien amb els seus fills durant el confinament i d'aquesta
manera ens manteníem en contacte. Des de l'equip educatiu es va oferir el
servei d'assessorament del que necessitessin cada família ja fossin temes
físics com psicològics que els poguessin sorgir durant el confinament. Cal dir
que aquest contacte l'hem mantingut més per fer costat a les famílies, que per
els infants, ja que per moltes d'elles han sigut mesos molt complicats tancats a
casa amb infants tan petits. Des de l'equip educatiu pensem que pels infants
han sigut uns mesos privilegiats, ja que han pogut estar a casa, la seva zona
de confort i seguretat, i amb tota la família junta. Això per a ells no creiem que
hagi suposat un retrocés ni els hagi perjudicat en absolut perquè són infants
petits i tenir la família a prop durant tot aquest temps i tantes hores els hi ha
donat molta seguretat i tranquil·litat. A la nostra escola no tenim infants en
situacions desfavorables greus i és per això que ho hem valorat d'aquesta
manera.
Si que ens ha mancat poder fer les activitats que es fan habitualment durant el
curs. Durant els mesos de primavera i estiu és quan fem més activitats amb les
famílies i degut al COVID-19 no les hem pogut portar a terme. Això si que ho
valorem negativament perquè amb aquestes primeres edats totes les activitats
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que es puguin compartir amb les famílies són molt positives per compartir el
Projecte Educatiu amb elles i mantenir la confiança mútua.
El curs 2020-2021 l'engegarem amb incertesa però ara tot l'equip es veu
preparat per afrontar noves situacions que es puguin presentar durant el curs.
Som un equip que treballa i es prepara amb il·lusió per fer possible que tan els
infants com les famílies es sentin acollits a l'escola. I encara que sigui de
manera molt diferent a com ho fèiem fins ara però trobarem els recursos
necessaris perquè això sigui possible.
Intentarem seguir amb la mateixa organització pedagògica habitual de cada
curs. La Llar d'Infants va reobrir les seves portes l'1 de juny del 2020 després
d'un llarg confinament. És per això que es va elaborar un Pla d'obertura per
l'ocasió que en la mesura del possible anirem seguint durant el curs escolar
2020-2021. Amb les mesures que es proposen en aquest Pla d'obertura i la
col·laboració imprescindible de tots els integrants de la comunitat educativa
(infants, educadores, Ajuntament, famílies, personal no docent,...) la Llar
d'Infants ha de continuar sent un espai on l'activitat educativa es pugui dur a
terme d'una manera confortable i segura. El infants són un col·lectiu de risc
molt baix respecte a la COVID-19, tant pel que fa a l'afectació clínica que
desenvolupen, com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica
d'aquest coronavirus.
Totes les mesures que es prenen a la Llar d'Infants estan adreçades a reduir la
transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.
L'assistència a la Llar d'Infants per part dels tots els infants matriculats durant el
curs escolar 2020-2021 permet una socialització dels infants que té un gran
valor. En la proposta d'aquest curs cal afavorir la presència de tots els infants
sense renunciar a la seva seguretat i a la del personal docent i no docent de la
Llar d'Infants.
A través de les mesures proposades, la Llar d'Infants està en condicions de
contribuir al control de l'epidèmia i a la identificació ràpida de casos i de
contactes.
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en
coherència amb la realitat de la Llar d'Infants i el seu entorn. Aquest marc que
es proposa serà fàcilment adaptable si es canvia el context

b.Organització dels grups estables
Es seguiran les ràtios d'infants per grups que marca el Departament
d'educació, que en cap cas podran superar-se:
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-Infants de 2 a 3 anys (20)
-Infants de 1 a 2 anys (13)
-Infants de 0 a 1 any (8)
Pel curs 2020-2021 hi ha 28 infants matriculats:
-18 infants de 2 a 3 anys (16 inici setembre+1 inici octubre+1inici gener)
-9 infants de 1 a 2 anys (8 inici setembre + 1 inici gener 2021)
-1 infants de 0 a 1 any (inici setembre)
Els grups d'infants s'han fet per grups d'edat i queden de la següent manera:
-1 grup estable de 14 infants nascuts el 2018
-1 grup estable de 10 infants (4 nascuts el 2018 i 6 nascuts el 2019)
-1 grup estable de 4 infants (3 nascuts el 2019 i 1 nascut el 2020)
L'organització durant el curs es farà amb grups de convivència estables, per tal
de facilitar la traçabilitat en possibles casos i dels seus contactes. Es tracta de
grups estables d'infants, amb la seva educadora, i en el marc dels quals es
produeix la socialització dels infants i l'educadora que l'integren. Poden formar
part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu com el
psicòleg i psicomotrista.
Es tracta, per tant, d'un grup de persones que tenen una relació propera i molt
quotidiana. Això permet que, junt amb les evidències creixents sobre el poc
paper d'infants en la propagació de l'epidèmia, no sigui necessari requerir la
distància física impersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la
superfície de seguretat de 2,5m², ni l'ús de la mascareta, en aquests grups de
convivència estables. Tot i que pels infants menors de 6 anys, la mascareta no
és obligatòria. Així doncs l'organització del curs la centrarem en garantir
l'estabilitat i d'estanqueïtat de cada grup, amb la finalitat de preservar la
capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre d'integrants del grup.
En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb aquest grup s'han
de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el
manteniment de la distància física de seguretat d'1,5 metres i l'ús de la
mascareta.
Actualment ja hi ha una persona que fa les funcions de direcció i suport a les
aules.
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Cada grup d'infants tindrà el seu espai de referència. Si s'utilitzen espais
diferents als habituals, s'evitarà que aquest espai sigui utilitzat per algun altre
grup abans de desinfectar-lo
Cada setmana vindrà el psicòleg-pscomostrista. El dijous farà l'observació al
grup de nadons i la sessió de psicomotricitat al grup de mitjans. El divendres
farà la sessió de psicomotricitat amb els grans. En el grup de nadons la sessió
es fa dins de l'aula.
L'espai per fer aquestes sessions de psicomotricitat serà la sala de
psicomotricitat que hi ha a l'entrada de l'escola. Cada dia només podrà ser
utilitzada per un grup.
Aquest mateix espai també servirà de menjador per els infants més grans.
Només s'utilitzarà l'espai, però no el material que ja s'ha fet servir.

Grup

Infants

Nadons

4

Vero

Núria

Núria

Tomàs

Mitjans

10

Magda

Núria

Núria

Tomàs

Grans

14

Docents
Estable Temporal

M.Rosa

Suport
Estable Temporal

Núria

Núria

Tomàs

Espai
Estable Temporal
Pati
Espai
10.15 a
nadons
10.45h
Espai
psico
(dimecres
10 a 11h
Espai
cada 15
mitjans
dies)
Pati
10.15 a
10.45 h

Espai
grans

Espai
psico
(dimecres
de 10 a
11h cada
15 dies)i
Menjador
11.45 a
12.45)
Pati
10.45 a
11.15h

En situacions normals, la sala de psicomotricitat també ens serveix de pati
interior quan fa molt fred o plou i no podem anar al pati.
Aquest espai per aquest curs només es podrà fer servir una cop al dia per un
sol grup.
Per tant, ho distribuirem de la següent manera:
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Grup
Mitjans

Espai
Psico
Taller
Llum

Grans

Psico
Taller
Llum

Dia
dimarts i dijous
dilluns, dimecres i
divendres
dimarts i dijous
dilluns, dimecres i
divendres
dimarts i dijous
dilluns, dimecres i
divendres

La sortida al pati estarà permesa per dos grups simultàniament, ja que estarà
dividit en 2 parts.

3.-Organització d'horaris i gestió d'entrades i sortides.
*Entrades i sortides
Les entrades i sortides de la Llar d'Infants es faran de manera esglaonada,
tenint en compte que tenim 2 entrades i 3 grups estables.
Les mares i els pares no podran accedir a l'interior de la Llar d'Infants, només
aquelles famílies que hagin de fer el període d'acollida els primers dies de curs.
Tant per aquestes famílies com per la resta serà obligat l'ús de la mascareta i
pels que han d'entrar a l'interior de l'escola ho hauran de fer descalços o amb
peücs, i sempre mantenint la distància de seguretat amb la resta d'adults i
infants. Es limitarà tant com sigui possible l'estada dels adults al centre i als
diferents accessos.
Cada matí a l'entrada de l'escola es prendrà la febre a l'infant i si a qualsevol
adult que hagi d'entrar a la llar d'infants.º
Tenim 2 accessos, una per la porta principal i l'altra pel pati.
Accés
Principal
Pati

Grup
Grans (14)
Mitjans (10)
Nadons (4)

Horari entrada
9.00 a 9.10h
9.00 a 9.10h
9.10 a 9.20h

Horari sortida
17.20 a 17.30h
17.10 a 17.20h
17.20 a 17.30h

A partir de les 9.30h la porta d'accés del pati es tancarà i s'haurà d'entrar per la
porta principal.
Els adults que hagin d'entrar al centre hauran de portar mascareta, rentar-se
les mans amb gel hidroalcohòlic i posar-se peücs de plàstic i mantenir la
distància de seguretat.
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*Mesures de prevenció personal
-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.
Amb els infants es requerirà el rentat de mans:
*A l'arribada i a la sortida de la Llar d'Infants
*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)
En el cas del personal que treballa a la Llar d'Infants, el rentat de mans s'ha de
dur a terme:
*A l'arribada a la Llar d'Infants, 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'anar al WC,
*Abans i després d'acompanyar un infant al WC.
*Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d'un sol ús)
*Com a mínim una vegada cada 2 hores.
Es garantirà l'existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat
de sabó amb dosificador i tovalloles d'un sol ús.
-Ús de mascareta:
L'ús de mascareta no està indicada en infants menors de 6 anys, per tant no
serà obligatòria per els infants de l'escola.
Pel personal docent i no docent és recomanable en els grups estables. I serà
obligatòria per el personal que no pertanyi a aquell grup estable.

*Requisits d'accés a la Llar d'Infants
Per poder reincorporar-se els infants a l'escola han de reunir els següents
requisits:
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-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.
-Quan un infant sigui diagnosticat amb algun símptoma relacionat amb la
COVID-19, haurà d'estar a casa 24 hores abans de reincorporar-se a la Llar
d'Infants.
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 SARSCoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el
seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es
consideren malalties de risc per a la CovID-19:

-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.
Les famílies o persones tutores han d'informar a la llar d’infants de l'aparició de
qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un
contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los
la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas
que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la
COVID-19, no podrà assistir al centre.
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*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 a la Llar d'Infants en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 i l'hagi presentat en els darrers
14 dies i a comunicar-ho immediatament a la Llar d'Infants per tal de poder
prendre les mesures oportunes.
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los
la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas
que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la
COVID-19, no podrà assistir al centre.

Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes (annex 1).
La família ha de comunicar a la Llar d'Infants si ha presentat febre o algun altre
símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria
considerar la implementació d'altres mesures adicionals com la presa de
temperatura a l'arribada a l'escola.

*Mesures específiques
Menjador
El grup de mitjans i de nadons faran tots els àpats (dinar i berenar) i dormiran al
seu espai de referència.
El grup de grans dinaran a l'espai del menjador i dormiran al seu espai de
referència. Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat
i de l’espai del menjador almenys un cop al dia.

Joguines
A la llar d'infants no hi haurà joguines que no es puguin rentar i desinfectar
amb facilitat. Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent,
seguint les indicacions oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic
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dur es podran rentar al rentaplats de manera diària. Les joguines de roba
poden rentar-se a la rentadora, a més de 60ºC quan sigui possible. Les
joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una
solució a base d’alcohol propílic al 70ºC.
Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu pel grup estable d'
infants.
-Alletament matern. S’habilitarà un espai habilitat dins el centre per tal que les
mares puguin alletar evitant el contacte amb la resta d’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 o d’altres mesures.
-Els xumets i els biberons: es quedaran a l'escola i es desinfectaran
diàriament a l'escola.

*Procediment pel canvi de bolquer:
Pas 1: S’organitzarà l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi
de bolquer, l’educadora es rentarà les mans

i prepararà tot allò que

necessitarà a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, crema, bossa de
plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets). Es posarà un
paper cobrint la superfície del canviador. L’educadora es posarà els guants.
Pas 2: Posarem l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap
moment. Si cal, li traurem les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte
amb la zona bruta.
Pas 3: Obrirem el bolquer però deixant-lo sota de l’infant mentre el netegem.
Deixem el bolquer mullat sota el nen. Aixequem les cames de l’infant mentre
passem les tovalloletes 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. Posarem les tovalloletes brutes dins el bolquer brut.
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Pas 4: Si n’hi ha, traurem la roba bruta sense tocar cap superfície i obrirem el
bolquer i dobleguarem la superfície bruta cap a dins. Col·locarem bolquers d’un
sol ús en el contenidor previst per això. No s’acceptaran bolquers de roba. Si hi
ha roba bruta la posarem a una bossa de plàstic. Comprovarem 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 (veure annex 2) i llanceulos. 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 sol ús que cobreix la superfície del canviador.
Lligueu la bossa de plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del
canviador amb aigua i sabó o amb una tovalloleta d’un sol ús i després passeuhi una solució desinfectant.

Pas 8: Rentar-se les mans.

-Roba i calçat. Cada infant portarà un pitet si només es queda a dinar o dos
pitets si es queda a dinar i berenar cada dia es tornaran a casa per rentar a
dins d'una bossa de plàstic, es recomana rentar a >60ºC. Els llençols i les
mantes es canviaran setmanalment, però caldrà garantir que es guarden de
manera individual entre els diferents usos. No caldrà portar tovalloles de roba,
es farà servir paper d’un sol ús.
Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola els infants es treuran les sabates i les
canviaran per unes sabates d’ús exclusiu per a la llar d’infants que ja es
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quedaran al centre. Les sabates que portin de casa es guardaran
individualment a dins d'un moble i cada divendres es donaran per rentar.
Caldrà que aquells infants que es treguin les sabates de forma autònoma, es
rentin les mans després de fer-ho.

-Mascaretes. En el cas dels infants, no són adequades per sota dels 3 anys.
Per tant, només seran d’ús pel personal docent i no docent de la llar d’infants
quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o
amb els infants.
-Guants. Les indicacions d’us de guants no varien respecte a les habituals. Cal
recordar que, en termes de protecció davant del nou coronavirus, 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.
-Cotxets. Es podrán guardar com és habitual al porxo de l’entrada de la Llar
d’Infants respectant la distància de seguretat d'1 metre entre cotxet i cotxets

Servei Bon Dia
Es podrà fer el Servei Bon Dia de 8.00 a 9.00 hores intentant sectoritzar els
diferents infants que utilitzin el servei i intentant mantenir les distàncies de
seguretat. L'adult responsable de fer aquest servei haurà de portar mascareta.

*Període d'acollida (primers dies a la Llar d'Infants)
Requisits d'accés: la persona acompanyant no pot participar en el període
d'acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha
presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut
contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb
simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.
Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixen una malaltia
de risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la
hipertensió- malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal
crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com
11

dones embarassades, hauran d'avaluar la conveniència de participar en el
període d'acollida amb el seu equip mèdic de referència.
Nombre d'acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una
sola persona (que pot canviar durant el període d'adaptació). Els germans que
es trobin simultàniament en el període d'acollida podran ser acompanyats per
una o dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la
resta de membres de la unitat familiar.
Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte
amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres)
amb la resta de persones de l'aula (inclosos infants, persones acompanyants i
persones educadores).
Rentat de mans: la persona acompanyant s'haurà de rentar les mans amb
aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d'accedir a la Llar d'Infants. També es
recomana rentat de mans a la sortida de la Llar d'Infants.
Mascareta: la persona acompanyant ha d'accedir al centre educatiu amb una
mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada.

4.-Pla d'actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19.
Davant la presència d’aquests símptomes:febre 37,5ºC, tos, diarrea,…) se
seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el moment
d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu).
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva
presència al centre:
-Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic
- Avisar pares, mares o tutors.
-Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció
primària o pediatra.
-Informar a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i a la inspecció del
centre.
- Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos
-Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre
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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 i informar a l’Ajuntament.

5.-Pla de ventilació, neteja i desinfecció.
-Pautes de ventilació
Es ventilaran 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 superiors de les portes obertes.

-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.
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-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
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:
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- 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

6.-Pla de confinament
En cas de confinament d'un sol grup es seguirà mantenint el contacte amb les
famílies dels infants a través de correu electrònic i si és el cas via telefònica.
Durant el primer confinament vam engegar un Padlet que ens va ser molt útil
per comportir imatges, contes, cançons, felicitacions i va tenir molt bona rebuda
per les famílies. Tot i que considerem que en aquestes primeres edats (0-3
anys) els infants han de mirar com menys pantalles possibles, però creiem que
en aquestes circumstàncies és interessant per continuar el vincle amb les
famílies i donar-los suport des de la distància.

Cada setmana després de reunir-nos amb l'equip es decidirà quin material es
comparteix amb les famílies setmanalment.

Així mateix s'actuaria en cas d'un confinament total de de tota la Llar d'Infants.

Annex 1
LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES

*Si el vostre fill, filla no es troba bé, marqueu amb una creu quins d'aquests
símptomes presenta:

Febre o febrícula

Mal de panxa
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Tos

Vòmits i/o diarrees

Dificultat per respirar

Mal de cap

Congestió nasal

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb
una creu quins d'aquests símptomes presenta:

Febre o febrícula

Calfreds

Tos

Vòmits

Dificultat per respirar

Diarre

Mal de cap

Malestar

Mal de coll

Dolor muscular

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a
l'escola i que us poseu en contacte amb la Llar d'Infants per comunicar-ho. En
horari d'atenció del Centre d'Atenció Primària (CAP) podeu-vos en contacte
amb l'equip de pediatria o el de capçalera. En cas contrari, truque al 061

Sant Joan de les Abadesses, 1 de setembre del 2020
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