Llar d’infants “PETIT SANT MARC”
Llar autoritzada a pel Departament de la Generalitat de Catalunya amb el num. 08051744
PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE

1. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O
TANCAMENT DEL CENTRE
En cas de confinament parcial o tancament del centre, es procedirà a mantenir actiu el
contacte amb les famílies a través de vídeos (manualitats, cançons, titelles, contes…) que
realitzaran les educadores per acompanyar els infants durant aquest temps.

2. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, DE PROFESSIONALS I D’ESPAIS
Actualment els grups bombolla poden ser com a màxim de 20 alumnes a educació infantil,
ja que la nostra escola no sobrepassa aquest nombre d’alumnes, tota l’escola es considera
un grup bombolla.
La llar d’infants està dividida en 2 grups:
- Grup 0-2 anys: 7 alumnes, 1 educadora estable
- Grup 2-3 anys: 10 alumnes, 1 educadora estable
Els dos grups comparteixen el menjador en el mateix horari (11:45 a 12:45 / 16 a 16:30) on
també interactua l’educadora de l’altre grup i la directora donant suport a l’hora dels dinars.
L’hora del pati, com és habitual, acostumem a sortir en horaris diferents, tot i que en alguna
ocasió, els dos grups poden compartir l’espai.
3. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES
L’escola disposa d’un únic accés. No elaborem un pla d’entrades i sortides esglaonades, ja
que l’horari d’aquest és molt ampli (8-9:30h pel matí, 16:30-17:30 per la tarda)
ocasionalment poden coincidir més d’una família. En aquest cas només podrà entrar a
l’escola una persona i l’altre s’haurà d’esperar en el replà de l’escala.
4. INFORMACIONS A LES FAMÍLIES I/O ENTREVISTES
Les reunions i/o entrevistes amb les famílies es faran fora de l’horari escolar, donant cita
prèvia per no coincidir només una família dins del centre i sempre mantenint el protocol de
mesura de seguretat establertes en el pla de prevenció de COVID-19.
5. PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSIBLE CAS COVID-19
No assistiran al centre alumnat i personal que tinguin símptomes compatibles amb la
COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de
COVID-19.
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Davant d’un alumnes/a que comenci a desenvolupar síntomes compatibles amb la COVID19 al centre:
- es procedirà al seu aïllament en un espai d’ús individual.
- Es contactarà amb la família per que vinguin a buscar a l’Infant el mes aviat possible.
- La família es posarà en contacte amb el seu CAP i informarà a l’escola.
- En el cas que sigi diagnosticat /da amb COVID 19 el centre es posarà en contacte
amb el refent covid.
6. NETEJA, VENTILACIÓ I DESINFECCCIÓ
Tots els alumnes es canvien les sabates al entrar al centre. Les sabetes seran d’us exclusiu
per dins de l’escola i se les tornaran a canviar al marxar a casa.
Es ventilen els espais 10 minuts cada hora.
Neteja diària de taules i cadires .
Les joguines de plàstic es rentaran diàriament al rentaplats.
Les joguines o peces de roba i fundes de coixins es restaran setmanalment a la rentadora a
60º.
Els canviadors es netegen i es desinfecten després de cada ús.
Els llençols dels alumnes es rentaran setmanalment a casa seva .
El terra i altres superfícies es desinfecten i es netejan diàriament .

Higiene de mans:
- infants:
A l’arribada i a la sortida de l’escola
Abans i després de les activitats
Abans i després dels àpats
Abans i després de anar al pati
Abans i després de anar al WC
- Personal del centre
A l’arribada i la sortida de l’escola
Abans i després dels àpats dels infants
Abans i després de anar al WC
Abans i després d’acompanyar a un infant al WC
Abans i després de l’higene dels infants
Mínim una vegada cada 2h
*El personal del centre portarà la mascareta durant tota la jornada.

