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PLA D’OBERTURA LLAR D’INFANTS “RIALLES” 

 

 MESURES GENERALS 
- Personal autoritzat per estar en contacte amb els infants: 

 Directora: Teresa López Tena 

 Tutora aula 1-2 anys (classe dels peixos): Èrica Roldán Miró 

 Tutora aula 2-3 anys (classe de les tortugues): María José Marrero García 

- Màxim 5 infants pera educador/a – aula.  

- No autoritzat l’assistència al centre als menors d’un any, per ser el grup de més 

vulnerabilitat degut a la immaduresa del sistema immunitari. 

- L’adult/a acompanyant, no pot accedir al centre. 

- Només es permet un adult/a, no factor de risc, venir acompanyant a l’infant a 

l’entrada i sortida del centre. 

- A l’entrada i sortida dels infants, la persona responsable d’acompanyar a l’infant, 

s’ha de fer càrrec de rentar-se les mans amb el gel hidroalcohòlica i també les del 

infant. 

- L’adult/a acompanyant s’ha de fer responsable de treure-li les sabates a l’infant a 

l’entrada del centre, al lloc habilitat per tal efecte. Els nens entraran amb mitjons. 

A la sortida del centre, l’adult acompanyant haurà de posar-li les sabates a l’infant. 

- No està permesa l’entrada al centre de cotxet, cadiretes, bicicletes.... 

- El personal del centre ha de verificar la temperatura de l’infant a l’arribar al centre, 

al migdia i abans de marxar. Es portarà un registre diari. (Annex 1) 

- Evitar agafar a l’infant en braços. 

- No es pot portar cap objecte de casa que no siguin els permesos a l’apartat 

“Material que han de dur al centre la família”. 

- Si durant l’horari d’obertura del centre, ha d’entrar alguna persona no autoritzada 

a estar en contacte amb els infants, ha de complir amb les mesures de seguretat e 

higiene establertes: 

 Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic 

 Imprescindible mascareta 

 Control de temperatura (annex 2) 

 Imprescindible peücs. 

 

 SENYALITZACIONS PER LES FAMÍLIES 
- Espai delimitat i senyalitzat, habilitat a l’efecte, a l’entrada del centre on 

l’adult/a responsable deixarà i recollirà a l’infant.  

- Horari del centre serà de 9 a13h. Per tal de poder portar una correcta entrada i 

sortida amb les mesures de seguretat corresponents, es faran horaris diferents 

per al grups, quedant de la següent manera: 

 



LLAR D’INFANTS “RIALLES” 
 

2 
 

 

 P2 (classe de les tortugues) 

 Entrada: 8.45h 

 Sortida: 13h 

 

 P1 (classe dels peixos) 

 Entrada: 9h 

 Sortida: 13.15h 

Intentar, per part de les famílies, respectar aquest horari i les distàncies físiques de 

seguretat. 

 

 PROTOCOL PER AL PERSONAL DOCENT 
- Evitar tot contacte físic entre el personal docent. 

- A l’entrada al centre, control de temperatura i registre de temperatura (Annex 

3), higiene de mans i entrada al centre sense sabates.  

- Mascareta obligatòria. 

- Bata d’un sol us. 

- Rentat de mans: 

 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 mocador d’un sol ús) 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores 

 

 PROTOCOL DINS DELS ESPAIS DEL CENTRE 
- Espais adequats per als infants: 

 Grup 1-2 anys (classe dels peixos): faran ús de la seva aula, de color 

blau, així com del seu espai de pati delimitat. 

 Grup 2-3 anys (classe de les tortugues): faran ús de la seva aula, de 

color verd, així com del seu espai de pati delimitat. 

- Utilitzar material concret i específic cada dia per controlar la seva desinfecció 

diària. 

- Proposar activitats estimulants però senzilles per facilitar la desinfecció del 

material utilitzat. 

- No barrejar els grups – classe ni personal docent. 

- No compartir material els diferents grups – classe sense haver-se fet la 

desinfecció oportuna. 

- Separar els espais comuns, el pati. 
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- Aprofitament, tot el possible, de la zona d’esbarjo, degudament delimitada per 

cada grup d’edat, amb les seves joguines, no intercanviables i desinfectades a 

diari. 

- A l’hora d’esmorzar, higiene prèvia de mans del l’infant, amb aigua i sabó i 

tovalló de paper per eixugar-se-les. L’infant es seurà guardant una distancia de 

mínim 1m. amb la resta de companys/es. 

- Rentat de mans sistemàtic:  

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

 Abans i després de l’àpat 

 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 

 

 PROTOCOL D’HIGIENE I DESINFECCIÓ DEL CENTRE 

- La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat 

diària. 

- Cal 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 detergents d’ús habitual 

en l’àmbit domèstic. 

- Desinfecció: els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de 

desinfectants, com poden ser: lleixiu, alcohol etílic entre el 62-71%, peròxid 

d’hidrogen al 0,5%. 

- Les zones i punts on s’intensificarà la neteja i desinfecció són: 
 Interruptors i timbres (aparell electrònic). 
 Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 
 Taules i cadires. 
 Aixetes. 
 Lavabos  assegurant la dotació de sabó i eixugamans per garantir 

l’adequada higiene de mans en tot moment. 
 Altres superfícies o punts de contacte freqüent. 

 

 MATERIAL QUE LES FAMÍLIES HAN DE DUR AL CENTRE  
 

- Carnet de vacunació actualitzat. Cal enviar-ho el més aviat possible a 

llarrialles@gmail.com. 

- Caixa de sabates que es quedarà a la zona habilitada a l’entrada del centre, per 

a guardar les sabates de l’infant i evitar contacte amb altres sabates. 

mailto:llarrialles@gmail.com
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- Bossa marcada per posar el xumet, el got i l’esmorzar. Aquesta bossa s’ha de 

rentat cada dia, a més del got i el xumet. En el cas que la bossa sigui de plàstic, 

cal canviar-la cada dia.  

- Esmorzar: Cal porta-ho de casa amb una carmanyola ja preparat per al seu 

consum, de manera que la persona a càrrec no tingui que manipular-ho gaire. 

Cal portar cullera o forquilla. 

 

 ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL: 

ALUMNES, ESPAIS, HORARIS. 

 
 ASSISTIRAN ESPAI 

CLASSE 
ZONA 

D’ESBARJO 
HORARI 

GRUP P – 1 (PEIXOS) 4 Classe blava Zona 
delimitada 
(davant 
l’aula)* 

9 – 13.15h. 

GRUP P – 2 
(TORTUGUES) 

4 Classe 
verda 

Zona 
delimitada 
(davant 
l’aula)* 

8.45 – 13h. 

 

* la zona d’esbarjo es intercanviarà cada dia, per a que els dos grups classe puguin gaudir del 

sorral 

 

 REQUISITS PER LA INCORPORACIÓ DE L’INFANT AL CENTRE  

(Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació) 

 
- Absència de simptomatologia compatible amb la CoVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea,...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós. 

- Que no sigui o hagi estat positiu per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

- Que no hagi estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 des anteriors. 

- Calendari vacunal al dia. 

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 – CoV 2, es valorarà de manera 

conjunta -  amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referencia- la idoneïtat de 

reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CoVID-19:  
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 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. 

Abans del retorn de l’alumnat al centre educatiu, caldrà contactar amb les seves famílies per 

saber quants infants es reincorporaran de manera presencial. 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una 

declaració responsable, d’acord el model (annex 3), per la qual el seu fill o filla compleix els 

requisits per assistir al centre educatiu. També han d’informar al centre 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 de 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. 

 

 S’acordat entre l’equip educatiu de la Llar d’infants “Rialles” i el responsable d’educació de 

l’Ajuntament d’Artesa de Lleida  que,  si un infant marxa del centre amb febre de 37’5° o 

més, no podrà assistir al centre per un perióde de 24h, tot i que en aquest temps no hi hagi 

tingut cap més pujada de temperatura. 

 

 PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ 

DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 

(Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació) 

Davant la presència d’aquests símptomes, 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 presencia la centre: 

- Aïllar l’alumne o aluman 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 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. 

 

En cas de treballadors i treballadores del Departament d’Educació: 

o Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui 

possible a la direcció del centre. 

o Emplenar la declaració responsable relativa a la vulnerabilitat, casos 

estrets i simptomatologia COVID-19 per tal d’informar que té 

símptomes, que està en observació o que ha estat diagnosticat com a 

cas positiu i per poder fer el seu seguiment per part del personal 

sanitari de la unitat de PRL així com el dels seus possibles contactes. 

En cas de treballadors i treballadores de centres d’altres titularitats, han de posar-ho 

en coneixement de la titularitat del centre i del seu servei de prevenció. 

 

 

 

I per a que així consti es signa aquest document. 

 

AJUNTAMENT D’ARTESA DE LLEIDA                                  DIRECTOR/A DEL CENTRE 

 

 

   

     Pere Puiggros Compte                                                         Teresa López Tena 

 

 

 

 

 

 

Artesa de Lleida a,....................... de ...................... de 2020 
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ANNEXOS 
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REGISTRE DE TEMPERATURA – PERSONES EXTERNES AL CENTRE 

DATA EMPRESA NOM COGNOM1 COGNOM2 TEMPERATURA SIGNATURA 
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REGISTRE DIARI DE TEMPERATURA – INFANT 

Alumne:............................................................................. 

DATA ENTRADA 
9H 

MIG MATÍ 
11H 

SORTIDA 
13H 

1-06-2020    
2-06-2020    
3-06-2020    
4-06-2020    
5-06-2020    

8-06-2020    

9-06-2020    

10-06-2020    
11-06-2020    
12-06-2020    

15-06-2020    
16-06-2020    

17-06-2020    
18-06-2020    
19-06-2020    
22-06-2020    

23-06-2020    
25-06-2020    
26-06-2020    

29-06-2020    
30-06-2020    
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REGISTRE DIARI DE TEMPERATURA – EDUCADOR/A 

EDUCADOR/A:...................................................................... 

DATA ENTRADA 
9H 

MIG MATÍ 
11H 

SORTIDA 
13H 

1-06-2020    
2-06-2020    
3-06-2020    
4-06-2020    
5-06-2020    

8-06-2020    

9-06-2020    

10-06-2020    
11-06-2020    
12-06-2020    

15-06-2020    
16-06-2020    

17-06-2020    
18-06-2020    
19-06-2020    
22-06-2020    

23-06-2020    
25-06-2020    
26-06-2020    

29-06-2020    
30-06-2020    
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DECLARACIÓ RESPONSABLE FAMILIES 

 

(Facilitat per l’Ajuntament d’Artesa de Lleida a les famílies ) 
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INFORMACIÓ 

- 

CARTELL 

 
PER IMPRIMIR 

 

 

 

 

 

 



LLAR D’INFANTS “RIALLES” 
 

13 
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ADULT 


