
 

 

El 14 de març de 2020 es va procedir a suspendre el servei de llar d’infants a 
tota Catalunya per fer un confinament i protegir-nos entre tots del COVID-19. 
Conforme han anat passant les setmanes, es va arribar al pic de contagis i de 
defuncions i es va poder començar a fer una desescalada d’aquest confinament 
amb la progressiva incorporació de diferents professionals a les seves feines. 

El passat 20 de maig des del Departament d’Educació es van donar 
instruccions conforme ja es podien començar a obrir els centres educatius a 
partir de l’entrada dels diferents territoris en fase 2. La zona del Garraf entra en 
fase 2 el proper 1 de juny i és per aquest motiu que s’elabora aquest document. 

El nombre de professionals, docents i no docents, que poden fer atenció 
presencial al centre és de 8 persones. 

El nombre d’alumnat al que s’haurà de donar resposta és de 8 infants, aquest 
no haurà de tenir malalties de risc que precisin medicació i tenir el carnet de 
vacunes al dia. 

Abans d’iniciar el servei, les famílies hauran de portar signada una declaració 
responsable conforme el seu fill o filla i les persones que en tenen cura, no han 
tingut simptomatologia compatible amb COVID-19 els darrers 14 dies. Si 
alguna persona de l’entorn proper de l’infant presenta símptomes ho haurà de 
comunicar el més aviat possible al centre. 

1. Organització acció educativa presencial 

Distribuirem els infants en dos grups de 4, amb els petits, que tenen entre 1 i 2 
anys, estaran la Glòria Escofet i l’Anna Rovira, que durant el curs han estat les seves 
mestres i tutores. El grup dels grans, que són els que tenen entre 2 i 3 anys, estaran 
amb la Esperança Firvida i la Yettzy Contreras, que també han estat amb ells durant 
el curs lectiu. 

Les entrades es faran a les 9h del matí, els petits, entraran per la porta principal, on 
els esperarà una de les dues tutores i els acompanyarà a l’aula on estarà l’altra 
mestra amb els nens i nenes que ja hagin arribat.  L’aula destinada a aquest grup és 
la de Dracs. 

Les entrades dels grans, es faran per la porta lateral del centre per tal de coincidir 
el mínim de persones a l’hora. Aquesta entrada també serà progressiva a les 9h del 
matí. A l’entrada del centre hi haurà una persona que anirà distribuint les entrades 
per tal que siguin el màxim de fluides. 
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Les sortides tindran el mateix format, sortida a les 13h, els grans sortiran per la 
porta lateral quan vinguin a buscar-los els seus pares o tutors, i els petits sortiran 
per la porta principal un cop els seus pares siguin presents. 

Els espais que es faran servir seran: sala polivalent per les entrades i sortides dels 
petits, aula de dracs per als petits, aula de bastoners per als grans, canviadors, pati 
i passadís com a zona de pas. 

 

2. Activitats d’atenció personalitzada o acció tutorial 

Durant aquest temps de guarda es duran a terme activitats d’aigua al pati per estar 
frescos, activitats de teatre, titelles, lectura de contes, música, etc. 

3. Servei de transport 

No hi haurà servei de transport 

4. Mesures de seguretat i higiene 

S’intentarà dins del possible que els infants mantinguin un distància de dos metres 
entre ells. 

 Les mestres i tutores portaran mascareta sempre i quan no es pugui garantir 
aquesta distància de seguretat. 

Els infants es trauran les sabates abans d’entrar al centre, on tindran mitjons o 
sabates només per a la llar) i es rentaran les mans a l’entrada, abans d’esmorzar i 
després, abans i després de tocar alguna joguina, abans i després d’anar al wc i 
abans de sortir del centre. Les mestres i educadores també. 

En el cas que els infants facin servir xumet, aquest estarà guardat a la seva capseta 
o bosseta i es tornarà a diari a les famílies perquè el puguin desinfectar. Es farà el 
mateix amb els vasos de cada nen. 

No es faran servir tovalloles, les mans s’assecaran amb paper i la higiene es farà 
amb tovalloletes humides. 
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