Llar d’infants Milton
Bailen,212 (08037 Barcelona)
Centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
codi de centre: 08051653

Pla d’obertura Setembre 2021
(per Covid-19)
LLAR D’INFANTS MILTON

CODI DE CENTRE: 08051653

Seguint les instruccions marcades pel Departament,per a
l’organització de l’obertura dels centres educatius, el centre ha
elaborat el següent Pla d’Obertura.
Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat i higiene
establertes.
Les nostres famílies estan informades de les condicions en que es
desenvoluparà l’obertura del centre; i el centre compta també
amb la corresponent declaració d’ auto-responsabilitat signada
per part de cada família.
L’escola té previst obrir Dimarts 1 de Setembre.

ALUMNES I GRUPS
A data de 1 de Setembre, l’escola té 70 infants matriculats.
Estan distribuïts de la següent manera:
P0-Tortugues
P1-Pollets
P1-Esquirols
P2-Aneguets
P2-Grans

8
13
13
15
21

Els 5 grups són estables , no tindran contacte entre ells en cap
moment del dia i tindran una tutora fixe.
Per portar a terme aquest punt, cada grup dinarà i dormirà a la
seva aula. Els infants de P0 dormiran al seu bressol. A l’hora de

dinar es mantindrà el màxim de distància entre infants ,i també a
l’hora de dormir,amb una separació entre màrfegues.
Les sortides al pati estaran coordinades perquè no coincideixi cap
grup en el desplaçament,així com en el propi pati.Els grups de P0
i el P1 (Pollets) no sortiran al pati fins la Primavera.
Quan hi hagi una educadora de suport (per ajudar al
menjador,canvi de bolquers,etc...) que estigui en més d’un
grup,aquesta haurà de portar sempre la mascareta. També hauran
de portar mascaretes les educadores que estan a la permanència
del matí i la tarda ,doncs hi ha infants de diferents grups.

ENTRADES I SORTIDES
L’escola disposa de tres entrades situades a l’entressol
(1a,2a,3a)d’una escala de veïns(Escala A). Una entrada per accedir
a P0 i P1 (Pollets),una per accedir a P1 (Esquirols) i P2 (Aneguets)
i l’altre per accedir a P2 gran.
Pel que fa a l’entrada al matí dels infants (de 8:45 a 9:20h)hi haurà
una mestre a l’entrada del vestíbul que dirà als pares si poden
pujar o cal que esperin a que surti un altre família,d’aquesta
manera evitarem aglomeracions al vestíbul ,escala o replà.
Les entrades i/o sortides de les 12h i les 15h,així com les que es
fagin entre mig,es faran trucant a l’interfono i pujant o baixant
d’un en un.
En el cas de la sortida de 16:45 a 17h, seran les mestres les que
baixin (amb mascareta), els infants i els cotxets. Els pares estaran
al carrer .

La permanència de 17h a 18h, es tornarà a fer trucant a
l’interfono,com l’entrada del matí.
.
Els pares i mares no podran accedir dins de l’escola. Si és
necessari que entrin (tutoría,etc…),hauran d’entrar un adult per
familia, amb mascareta, desinfectar les sabates a la catifa
d’entrada o es posaran peucs, i es posaran a les mans gel
desinfectant.
L’adaptació es farà sense que els pares accedeixin al centre,i
s’anirà fent de manera progressiva durant la primera setmana de
setembre.
Tant a les entrades com les sortides ,es demana que només vingui
un adult a deixar i recollir l’infant,i que aquest,porti sempre
mascareta.
Aconsellem als pares que no deixin els cotxets a l’escola.En cas
que els hagin de deixar,els entregaran plegats a la mestre,qui els
col.locarà a les barres i els desinfectarà.
L’ascensor només es podrá agafar de manera excepcional.Si un
avi/a,mare embarassada,o qualsevol persona no pot pujar per les
escales ,les mestres li baixarem/pujarem l’infant i el cotxet.
Per la tarda,un cop han marxat els infants venen de l’empresa
Gesatur,una o dues persones a netejar l’escola. Aquestes
persones netejaran i desinfectaran bé les instalacions i portaran
un calçat i roba només per treballar i seguiren totes les mesures
d’higiene.
En el cas que hagin d’entrar a l’escola persones alienes a la
comunitat educativa( proveedors d’alimentació, persones de

control de plagues,inspeccions,etc…)hauran de desinfectar les
sabates a la catifa d’entrada o posar-se peucs,posar-se gel i portar
sempre mascareta.
Els carros de la compra del supermercat no podran entrar dins
l’escola,es quedaran al replà.

-JOGUINES I MATERIAL D’AULA
Els grups de P0 tindran joguines individuals.Pel que fa a la resta
de grups,es donarà un tipus de material i/o joguina per grup,que
es rentarà cada dia.

NETEJA,DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
La neteja de l’escola està a càrrec de l’empresa Gesatur.Cada dia
,a
partir
de
les
17:30
netegen
i
desinfecten
terres,wc,orinals,canviadors,piques,..
L’escola queda neta per l’endemà.Disposem del protocol de
neteja que aplica Gesatur a la nostra escola .
Durant el dia cada educadora desinfecta taules,cadires ,joguines
de la seva aula. Cada mestre desinfectarà taula canvi bolquer
(cada cop que es faci un canvi)
Les mestres s’encarreguen de ventilar una estona l’aula, varis cops
al dia.
Després del dinar ,es desinfecten les taules,cadires i el terra.
Cada aula i espai de l’escola ,disposarà d’un líquid desinfectant
de mans , un desinfectant de superfícies i rotllo de paper aixugamans.En el pati també.
El centre tindrà repartit per totes les instal·lacions uns
senyals(dibuixos) que indicaran,de forma molt visual,les diferents
pràctiques d’higiene recomenades .

La Cuinera neteja la cuina cada dia a fons.A la cuina no pot entrar
ningú,a part d’ella. La cuinera s’encarrega de recollir el menjar i
portar-lo a l’ aula. I després recollir plats bruts i portar-los a la
cuina.En aquests casos sempre portarà la mascareta posada.
La cuinera ,un cop acabada la tasca de cuinar i de servir el
menjar,ajudarà a desinfectar ,els wc i orinals, i repassar
superfícies
comunes:
poms,interruptors,aixetes,interfonos
,telèfons,
cubells
brossa,hamaques(gandules),baranes
bressols,etc...
ANEX 2: Graella de freqüències de neteja ,desinfecció i ventilació
de l’escola,durant la jornada escolar.

MESURES ESPECÍFIQUES MESTRES
Les tutores de cada aula portaran sempre una mascareta a la
butxaca per si és necessari parlar amb una família,per parlar amb
les companyes ,o en algun cas per si s’està molt a prop d’un infant.
Les auxiliars,la cuinera i la directora portaran mascareta quan
estiguin amb els nens doncs estan en més d’una aula.També
portaran mascareta les educadores que fan permanències o
vigilen dormitoris,o en qualssevol cas que no estiguin amb el seu
grup-classe.
Quan arribin a l’escola passaran per la catifa desinfectant i aniran
a canviar-se i posar-se les sabates i la roba de treball que només
s’utilitza dins l’escola. Cada cop que surtin de l’escola i tornin a
entrar hauran de repetir el mateix procés.
S’ha organitzat perquè les entrades i sortides de les mestres siguin
esglaonades i no coincideixin en el vestuari.
En els espais comuns (despatx ,vestíbul i pati) s’ha organitzat
perquè si coincideixen portin mascareta i/o mantinguin la
distància de seguretat.
La roba i calçat de treball es rentaran mínim 2 cops a la setmana.

Es rentaran les mans quan arriben i ,durant la jornada laboral en
diferents moments: abans i després de canviar un bolquer,abans i
després de l’hora de dinar,abans i després de sortir al pati,després
de mocar un infant,etc..
En el canvi de bolquers habitualment es fa ús dels guants,tot i així
les mans es renten abans i després.
Sempre es farà servir mocadors de paper una única vegada.
El personal vigilarà la seva salut i en especial l´absència de
simptomatologia amb la COVID-19( febre, tos , diarrea, malestar
o qualsevol quadre infecciós. També comunicarà i no vindrà a la
Llar per convivent o contacte estret amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
L’escola disposa de la “Declaració responsable de Treballadors
potencialment sensibles davant el Covid-19” signada i
cumplimentada per cada treballador/a.
-Nombre de professionals (7 docents i 2 no docents) que pot fer
atenció presencial al centre
Docents

Montserrat LLenas
Montserrat Marco
Judit Bertran
Monica Vidal
Rosario Romero
Nuria Giménez
Carolina Lou

No docents
Anna Castells
Sonia Soms

Posició
Directora/auxiliar
Cuinera/Neteja
Tutora Pollets
Tutora Esquirols
Tutora P2 Gran
Tutora Aneguets
Tutora Tortugues
Tutora Aneguets
Tutora P2 Gran

Mesures específiques per aquest curs de funcionament a l’aula:

-Els xumets aniran amb un estoig petit a la motxilla i cada dia es
tornaran a casa per rentar.
-Cadasqú portarà un envàs de casa ple d’aigua(biberó ,ampolla
petita,got amb tapa...),es quedarà a la motxilla tot el dia i s’anirà
treient per beure l‘aigua. Tornarà a casa cada dia perquè el rentin.
-En el cas dels nadons,els biberó de llet haurà d’anar tancat amb
una bossa o estoig hermètic.
-Cal portar una tovallola pel canvi de bolquer (mida
mans),marcada amb el nom de l’infant. Cada dia es posarà a la
motxilla per rentar.
-Quan comenci a fer fresca,es portarà un llençolet amb el nom
(mida cuna) per tapar els infants durant la migdiada.Divendres
anirà a casa amb la màrfega per rentar.
-Cada dia els pitets del dinar i/o berenar es posaran a la motxilla
per rentar a casa
-Els infants dels Pollets i Tortugues entraran a l’escola amb uns
mitjons posats de casa (que només seran per l’escola). Hi haurà un
parell de mitjons de recanvi a la bossa de la muda de l’escola.
-Es rentarà les mans dels infants quan arribin a l’escola,i com
sempre hem fet,varis cops al dia sempre que sigui necessari(abans
i després de dinar,al sortir i entrar del pati,abans i després que
vagin al wc,després de fer l’activitat, etc...).

Símptomes COVID
Les famílies están informades dels requisits que marca el
Departament de Salut per tal d’assistir a l’escola :
 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.
L’escola ha proporcionat a les famílies una declaració responsable
que hauran de signar,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 al centre educatiu en cas
que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o
l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho
immediatament als responsables del centre educatiu per tal de
poder prendre les mesures oportunes.
La família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun
altre símptoma.
Aquest curs demanem a les famílies que tinguin especial atenció
amb els símptomes següents: febre( a partir de 37’5º),molta
tos,dificultat respiratòria i diarrees i ,en aquests cassos ,visitin al
seu pediatre per descartar que la malaltia te relació directe amb
el covid .

Gestiò de casos
En el cas de tenir un nen amb símptomes clars compatibles amb
COVID,s’aillarà l’infant al despatx ,l’educadora que es quedi amb
ell portarà la mascareta i s’avisarà de seguida a la familia perquè
el porti al metge.Si l’infant presentés signes de gravetat es trucarà
al 061. En el cas d’un alumne o personal sospitós de covid-19 que
roman al seu domicili,mentre li confirmen si és o no
positiu,l’activitat de l’escola continuarà amb normalitat a l’espera
del resultat.Si es confirma que el cas és positiu,cal comunicar-ho
al servei territorial ,que ho comunicarà a Salut Pública que donarà
les instruccions sobre les mesures de quarentena que cal pendre.

Organització pedagògica alternativa en cas de tancament

Tal i com vam fer de març a juliol 2020, en el cas d’un possible
confinament de grup,la Llar enviarà activitats i propostes
diàriament, de dilluns a divendres , als nostres alumes. Tenim clar
que els nostres petits necessiten d´un acompanyament continuat
i que cal mantenir el contacte amb ells.
Els vídeos amb activitats i propostes, cobreixen les àrees de
llenguatge, motricitat, expressió musical i artística , així com
d´experimentació.
La valoració resultant per part de l´equip docent durant el
confinament va ser del tot satisfactòria i molt agraïda , valorada i
aplaudida per totes les famílies.
Aquesta seria la pràctica, sens dubte, que posaríem en marxa si

així ho requerís la situació.
Per telèfon i mail , vaig atendre als pares que volien fer consultes,
comentaris o simplement intercanviar una estona de conversa .No
es va deixar d´atendre a cap família.
El canal utilitzat per l´enviament del nostre material va ser el
correu electrònic.
Resum de conductes imprescindibles

 Tenir cura d’un mateix i de les persones que l’envolten
 Actuar amb responsabilitat per protegir els més
vulnerables
 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica

Anex 2
GRAELLA DE NETEJA,DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ

Ventilació: V

Desinfecció: D

Neteja i Desinfecció : N/D

Abans de
cada ús

Després de
cada ús

Un cop
al dia

Dos/tres Un cop x
cops al
setmana
dia

Espais
comuns i
equipaments
VENTILACIÓ

20 min
3 cops
D

Manetes Portes
Cordes persianes

D

Utensilis oficina

D

Ordinador/ratolí

D

Aixetes

D

Telèfons(3)

D

Interfonos(2)

D

Interruptor llum

D

Reproductors audio

D

Retoladors,bolígrafs,
Tisores,celo,…

D

Ventilació: V

Desinfecció: D

Neteja i Desinfecció : N/D

Observacions

Abans de
cada ús

Després
de cada ús

Un cop al
dia

Dos/tres
Un cop x
cops al dia setmana

Observacions

Aules
VENTILACIÓ
Terra

20 min 3
cops
N/D

Taules

N/D

Cadires
infants
Joguines de
roba
Joguines de
fusta
Joguines de
plàstic
Contes
cartró
Interruptor
llums
Reproductor
audio
Corda
persiana
Paperera

N/D

Ventilació: V

D
D
D
D
D
D
D
D

Desinfecció: D

Neteja i Desinfecció : N/D

A part,abans
i després
dinar

Abans
de
cada ús
Pati

Després de
cada ús

Un
cop al
dia

Joguines
plàstic
Caseta
fusta

N/D

Sorral
fusta

N/D

Banc
mestres
Paperera

N/D

Ventilació: V

Dos /tres
cops al dia

Un cop
per
setmana

N/D

N/D

Desinfecció: D

Neteja i Desinfecció : N/D

Observac
ions

Les parts
que
toquen
Les parts
que
toquen

Abans de
cada ús

Després
de cada ús

Lavabos

canviadors

Un cop
al dia

VENTILACIÓ

Dos/tres
cops al dia

Observacions

20 min
tres cops
N/D

terra
WC nens
Orinals

D

Canviadors

D

Aixetes
rentamans
Cadenes wc

D
D

papereres

D
Zona
Bressols

VENTILACIÓ

20 min
tres cops
N/D

Terra
Baranes

D

LLençols

N/D

Baixeres
matalassos
Protectors

N/D
N/D

