
PLA D’OBERTURA DEL 
CENTRE 2021-2022



■ Donant compliment al que disposa el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per als centres educatius en el 
marc de la pandèmia per COVID-19, així com les Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius
de Catalunya de la Secretaria de Polítiques Educatives, la titularitat de la llar d’infants presenta el seu Pla 
d’obertura, confirmant que compleix les mesures sanitàries i d’higiene, i que ha pres les mesures 
d’adequació dels espais i de reorganització dels grups d’infants͘

■ El servei de prevenció de riscos laborals de la llar d’infants avaluarà la presència de personal treballador
especialment sensible a la COVI-19, en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest
coneixement establirà, si s’escau, mesures específiques de protección.

■ Declaració Responsable per cada infant ENTREGADA. 



MESURES DEL 
NOSTRE CENTRE
■ S’Habilita 1 entrada i sortides on s’ha de mantener la distancia de seguretat.

■ Els cotxets no poden entrar ni quedar-se a la llar. Les famílies que en situació
excepcional entrin a la llar com seria en el cas de les adaptacions es posaran 
peücs d’un sol ús, sempre amb mascareta, rentat de mans amb gel 
hidroalcohòlic.

■ A la entrada disposem de capses individuals i tancades on és deixaran les 
sabates del carrer. Els infants utilitzaran unes sabates exclusives per dins de 
la llar.

■ Tant les famílies com les educadores han de portar mascareta a les entrades
i sortides dels infants.

■ Cada dia es retornarà xumets, tovallola de canvi de bolquer, pitets, gots i 
biberons per netejar i desinfectar a casa.

■ Els xumets han de venir tancats en capses.

■ Utilització de paper d’un sol ús en el canvi de bolquer (papere camilla), rentat
de mans, mocadors...

■ Els infants que és quedin al servei de menjador dinant al seu espai i dormen
al mateix (grup bombolla).



VENTILACIÓ

■ La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un 
espais interiors. 

■ Finestres obertes fins que arribi el fred. 

■ Quan arribi el fred ventilació entre sessions. 

■ És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la 
sortida dels alumnes i 3 vegades més durant el dia, almenys, 10 minuts cada 
vegada.



TEMPS D’ESBARJO
■ Es compartirà un únic

espai per tots els grups, 
el pati, en el que 
quedarà establert un 
horari, especificat a la 
taula d’organització de 
grups i espais, també es 
divideix el material del 
pati per grups. Aquell
material que s’hagi de 
compartir 
(cuineta,bicicletes,moto
s...) queda establert un 
protocol de neteja entre 
grup i grup especificat
al pla de neteja.



RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

■ En el cas de les adaptacions és realitzaran amb una cita 
prèvia per coincidir només una família dins l’aula amb
l’educadora i sempre que sigui possible en el espai del pati
(aire lliure) i sempre mantenint el protocol de mesures de 
seguretat establertes en el pla de prevenció de COVID-19.

■ Si s’han de realitzar reunions de seguiment dels infants amb
les famílies, aquestes es realitzaran telemàticament o fora
de l’horari escolar (quan no hi hagi infants al centre) i 
sempre mantenint el protocol de mesures de seguretat
establertes en el pla prevenció de COVID-19.)

■ Informació diària mitjançant l’aplicación Bynapp. 



TRET LES DIFICULTATS QUE ENS ESTÀ POSANT L’ACTUAL SITUACIÓ. 

TOT L’EQUIP VOLEM AGRAÏR A TOTES LES FAMÍLIES L’ESFORÇ, LA PACIÈNCIA I LA 
COL·LABORACIÓ. 

PER LA NOSTRA PART SEGUIREM DUENT A TERME LA NOSTRA TASCA EDUCATIVA AMB 
FORÇA, CONFIANÇA, AMOR I SOBRETOT RESPECTANT TOT EL QUE ENVOLTA AQUESTA 
MERAVELLOSA ETAPA.

MOLTES GRÀCIES I FELIÇ CURS 2021-2022

EQUIP DE L’ILLA DELS PETITS


