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PLA D’OBERTURA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PATUFET 
 
D’acord amb la normativa vigent que permet l’obertura dels Centres Educatius en Fase 2 
de desescalada, s’obrirà l’escola bressol El Patufet el proper dia 2 de juny. I seguint les 
instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al 
desplegament del Pla d’obertura de Centres Educatius en fase 2 de desescalada en la 
finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els 
estudis del curs 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, s’ha 
elaborat aquest pla conjuntament per l’equip directiu de l’escola bressol i l’Ajuntament de 
Folgueroles, que incorpora les mesures que han establert les autoritats sanitàries, pel que 
fa a l’adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i 
personal.  
 
1. ALUMNAT 
 
En la finalització del curs 2019-2020 hi ha una previsió de 15 alumnes que retornaran al 
centre durant el mes de juny. 
 
Hi haurà en funcionament 3 aules  

 2 aules de 1 a 2 anys. Aules  de maternals, grup 1 i 2 

 1 aules de 2 a 3 anys. Aules de jardí d’infància, grup 3 

A cada aula hi hauran 5 infants i una mestra per grup, que sempre estaran al mateix espai 
per mantenir els grups d’infants estables, i amb el menor contacte entre els diferents 
grups, evitant els espais compartits i mantenint la distància. 
 
2. PERSONAL DOCENT 
 
El personal docent i no docent portarà mascaretes quan no sigui possible mantenir el 
distanciament físic de seguretat.  
 
Disposarà de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. La roba es rentarà diàriament . 
 
3. ENTRADES I SORTIDES 
 
L’horari del centre serà de 8 a 13 hores. 
 
L’entrada serà de 8 a 9 hores per garantir l’entrada de manera esglaonada i evitar  
aglomeracions, sempre mantenint la distancia de seguretat, aprofitant els dos accessos 
a la instal·lació. 
 
Els pares no podran accedir al recinte escolar i per evitar aglomeracions 
l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. Les persones que 
portin i recullin les nens hauran de guardar les distàncies de seguretat fora de les 
instal·lacions.  
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Abans d’entrar, els nens s’han de desinfectar les sabates a l’estora que hi haurà a les 
entrades amb el producte adequat. I es recomana que a l’arribada els infants es treguin 
les sabates i les canviïn per uns mitjons o unes sabates d’ús exclusiu per a l’aula que ja 
estiguin al centre. 
 
El grups entraran: 

 El grup 1 per la porta antiga que accedeix directament a l’aula 1, en l’horari de 8 
a 8’30  

 El grup 2 per la porta principal, en horari de 8 a 8’30  

 El grup 3 per la porta principal, en horari de 8’30 a 9 

L’horari de sortida serà: 

 El grup 1 de 12’30 a 13  

 El grup 2 de 12’30 a 12’45   

 El grup 3 de 12’45 a 13   

4. PATI 
 
L’horari de sortida al pati serà de 10’30 a 11’30. Pot variar depenent de la calor que faci. 
 
Estaran a l’hora els tres grups al patí, però cada un d’ells ubicat en un espai marcat i 
diferenciat per garantir les mesures de distanciament.  
 
5. MENJADOR 
 
No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs. Només és donarà fruita a mig 
matí, a les 10 hores, garantint les mesures de seguretat, rentant les mans del docent i els 
nens abans de menjar i desprès, així com la fruita. 
 
L’escola rentarà cada dia els pitets de roba d’ús diari. 
 
6. MATERIAL ESCOLAR 
 
Només hi haurà joguines i material que es pugui rentar i desinfectar amb facilitat, procés 
que es farà de manera freqüent.  
 
Cada grup de 5 nens disposarà de joguines d’ús exclusiu del grup. 
 
La informació diària del infant es farà verbalment o per WhatsApp. No s’entregarà paper. 
 
7. RENTAT DE MANS 
 
Els infants es rentaran les mans: 

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu 

 Abans i després dels àpats 
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 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. 

En el cas del personal que treballa a la llar, el rentat de mans es durà a terme: 

 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 mocadors d’un sol ús) 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Tots els espais disposen de: 

 Punts de rentat de mans amb dosificador de sabó 

 Tovalloles d’un sol ús 

 Guants d’un sol ús 

 Desinfectant per les joguines 

 Dispensadors de solució hidroalcohòlica per ús del personal de l’escola. 

8. XUMETS I BIBERONS 
 
Els xumets i biberons es guardaran en estoigs o bossetes de plàstic individuals i és 
retornaran diàriament a casa per desinfectar-los. 
 
9. BOLQUERS 
 
En el canvi de bolquers és posarà un paper d’un sol ús cobrint el canviador. Els bolquers, 
el paper i els guants, és posaran dins una bossa i és llançaran al contenidor hermètic de 
rebuig. Desprès de cada canvi és netejarà la superfície del canviador amb aigua, sabó i 
tot seguit amb solució desinfectant. 
 
10. COTXETS 
 
Es recomana no entrar ni els cotxets ni les bicicletes dels infants dins l’escola. 
 
11. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 
 
És procedirà a ventilar les instal·lacions interiors: 

 Abans de l’entrada i sortida dels infants 

 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada 

 Si pot ser es deixaran les finestres obertes  
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És farà una neteja i desinfecció dels espais completa amb una periodicitat diària, al final 
de la jornada, utilitzant aigua, sabó i lleixiu o altres productes desinfectants, seguint les 
recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana.  
 
En les actuacions de neteja i desinfecció s’incidirà especialment en aquells elements, 
superfícies o zones d’ús més comú, que tenen més contacte amb les mans (taules, 
cadires, lavabos...) 
 
12. ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE SIMPTOMALOGIA 
COMPATIBLE AMB COVID 
 
En cas d’aparició de símptomes en un infant quan està en la llar d’infants, es seguirà el 
següent protocol d’actuació: 

 Aïllar l’alumne o alumna 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 

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  

Folgueroles 2 de juny de 2020 
 
Alcalde                                                Directora 
Ajuntament de Folgueroles                            Llar d’infants municipal El Patufet 
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