
PLA D’ORGANITZACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS DEL MORELL. 

CURS 2020-2021 

 

Davant la situació relativa a la COVID-19 en què ens trobem es fa indispensable elaborar un pla 

d’organització per preservar la salut de totes les persones implicades en la  llar d’infants 

municipal del Morell.  

 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA, EN UNA SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL I EN 

CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE. 

 

La llar d’infants del Morell a través del seu projecte educatiu, dona coherència i continuïtat a 

l’acció educativa que realitza, tenint en compte la realitat i el context socioeconòmic en el que 

es troba. 

Inclou els principis pedagògics i organitzatius propis del centre, garantint que siguin assumits 

per tota la comunitat educativa. 

A la llar d’infants, sempre que sigui possible, es treballa en parella educativa, això vol dir que a 

totes les aules, els infants tenen dues educadores referents, per tal de facilitar l’observació, 

l’atenció plena i el treball individualitzat dels infants. La parella educativa proporciona una 

atenció de més qualitat. 

El joc és l’eix vertebrador de l’aprenentatge dels infants (Waldorf) 

A través del joc els infants troben una font de plaer, una acció voluntària i espontània que 

potencia l’acció, la reflexió i l’expressió, alhora que crea vincles socials. 

Aquest any per motius de la Covid 19, no podrem treballar per ambients de lliure circulació 

(entorns estimulants on els infants es poden moure lliurement, escollir i desenvolupar-se de 

forma natural en relació als seus interessos) per aquesta raó realitzaran les activitats a l’aula 

classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES PROFESSIONALS I ESPAIS. 

 

GRUPS ALUMNES DOCENTS ESPAIS 

TUTORS SUPORT 
P1 petits 
(Cuquetes) 

4  Anna Valero  Patri 
Gòmez 

aula 

    Hort Dimecres (9 a 11 
h) 

P1 mitjans 
(Gegants) 

5 Alba Matas Bea Reyes aula 

    Hort Dimarts (9 a 11 
h) 

P1 grans 
(Capgrossos) 

6 Marta 
Olivenza 

Francina 
Fabregat 

aula 

    Hort Divendres (9 a 
11 h) 

P2 (Grallers) 10 
 

Montse Ferrè Mariona 
Vives 

aula 

    Hort Dijous (9 a 11 h) 

P2 
(Timbalers) 

10 Dúnia Curcó Sandra 
Gras 

aula 

    Hort Dilluns (9 a 11 h) 

*Primer trimestre, possibles canvis en el segon trimestre, depenent de 

l’evolució de la COVID 19. 

 

 

 

L’hora del pati  

 

GRUPS ALUMNES DOCENTS PATI 

TUTORS SUPORT 

P1 petits 
(Cuquetes) 

4  Anna Valero  Patri 
Gòmez 

10.30-11 h 

P1 mitjans 
(Gegants) 

5 Alba Matas Bea Reyes 10.30-11  

P1 grans 
(Capgrossos) 

6 Marta 
Olivenza 

Francina 
Fabregat 

10.45-11.30 h 

P2 (Grallers) 10 
 

Montse Ferrè Mariona 
Vives 

9.45-10.30 h 

P2 
(Timbalers) 

10 Dúnia Curcó Sandra Gras 9.45-10.30 h 

 

 
El pati de la llar d’infants del Morell, consta d’uns 815 metres quadrats, permetent  sortir 

dos grups aula al mateix moment 



 

 

El Menjador 

 

Per garantir la seguretat dels infants i treballadores de la llar d’infants i per la 

incompatibilitat de realitzar diversos torns de dinar (són infants molt petits) es 

creu oportú dinar i fer la migdiada a la pròpia aula, mantenint d’aquesta manera 

els grups estables d’aula. 

 

ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES. 

 

Per tal d’evitar aglomeracions en les entrades i sortides, ho repartirem en horaris esglaonats 

entre 5-10 minuts, ja que són aules amb un nombre reduïts d’infants  

 

ACOLLIDA 

A la llar d’infants del Morell, fem acollida de 8 a 9 h, aquesta acollida sempre l’atén la 

mestressa de casa la Paquita Guiot i una educadora que va variant quinze dies. 

Són entre 5 i 8 infants els que fan servir aquest servei, i sempre entren esglaonadament. 

 

ENTRADES 

GRUPS ALUMNES DOCENTS ENTRADA 
TUTORS SUPORT 

P1 petits 
(Cuquetes) 

4  Anna Valero  Patri 
Gòmez 

9 h 

P1 mitjans 
(Gegants) 

5 Alba Matas Bea Reyes 9 h 

P1 grans 
(Capgrossos) 

6 Marta 
Olivenza 

Francina 
Fabregat 

9.05 h 

P2 
(Timbalers) 

10 Dúnia Curcó Sandra Gras 9.10 h 

P2 (Grallers) 10 
 

Montse Ferrè Mariona 
Vives 

9.20 h 

 

 

 

 

 

 



SORTIDES 

GRUPS ALUMNES DOCENTS SORTIDA 

TUTORS SUPORT 

P1 petits 
(Cuquetes) 

4  Anna Valero  Patri 
Gòmez 

16.30 h 

P1 mitjans 
(Gegants) 

5 Alba Matas Bea Reyes 16.30 h 

P1 grans 
(Capgrossos) 

6 Marta 
Olivenza 

Francina 
Fabregat 

16.35 h 

P2 
(Timbalers) 

10 Dúnia Curcó Sandra Gras 16.45 h 

P2 (Grallers) 10 
 

Montse Ferrè Mariona 
Vives 

16.55 h 

 

Al migdia, marxen al voltant de 10 infants, els repartirem en cinc infants a les 12 h i cinc infants 

a  les 12.10 h i l’entrada a la tarda serà de la mateixa manera, a les 15 h i 15.10 h. 

 

El protocol a seguir serà el següent. 

Les famílies s’esperaran a l’entrada, sense trucar al timbre, ja que sempre hi haurà una 

educadora esperant per obrir la porta. Es recomana que només un familiar porti l’infant fins a 

la llar. El familiar deixarà l’infant amb l’educadora corresponent i no podrà accedir a les 

instal·lacions. 

L’educadora encarregada de l’entrada de l’infant, primer li traurà o l’ajudarà a treure les 

sabates, li rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic i el portarà a la seva aula, on a l’entrada 

trobarem les sabates d’ús exclusiu de la llar i les hi posarem o ajudarem a posar-les. 

Un cop l’infant entra a l’aula se li tornaran a rentar les mans amb aigua i sabó. 

A la sortida, les famílies s’esperaran a l’entrada, sense trucar el timbre, ja que sempre hi haurà 

una educadora esperant per obrir la porta. Es recomana que només un familiar reculli l’infant 

de la llar. L’educadora un cop obri la porta al familiar, anirà a buscar l’infant i serà l’educadora 

qui li posarà o l’ajudarà a posar-se les sabates per sortir al carrer. 

Als migdies les famílies si hauran de trucar al timbre de la seva aula, per tal de que l’educadora 

li porti l’infant. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID 19 

 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: 

 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 referent COVID del 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.  

 Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a l’àrea 

de Recursos Humans de l’Ajuntament del Morell i a la direcció del centre. 

 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. 

 

 

 

 

 

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ. 

 

 Cada vegada que els infants facin ús del lavabo, el personal procedirà a 

desinfectar el lavabo. 

 Les joguines i altres elements de joc que s’utilitzin hauran de netejar-se i 

desinfectar-se després de cada ús. 

 No podran haver-hi objectes aliens a l’aula en l’espai de joc. 

 És necessari ventilar les instal·lacions abans de l’entrada i després de la sortida 

dels infants, i durant el temps del pati, com a mínim 10 minuts cada vegada. 

 La neteja i desinfecció es farà diàriament a través del personal de neteja de 

l’Ajuntament. S’intensificarà la neteja en zones i punts com: interruptors, 

manetes i poms, finestres, armaris, baranes, taules, cadires, aixetes, lavabos.  

 Es realitzarà una neteja i desinfecció de cada taula després de cada àpat, i del 

menjador, com a mínim, un cop al dia. 

 Ningú podrà entrar al centre una vegada netejat i desinfectat l’edifici. 

 

 



Xumets i ampolles d’aigua 

Els xumets, biberons  i ampolles d’aigua, s’hauran de guardar dins un estoig o bossetes de 

plàstic individuals. En el cas d’estar utilitzats es retornaran a les famílies diàriament per a la 

seva neteja i desinfecció. 

Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús. 

 

Cotxets 

Els cotxets romandran a l’entrada de la llar, per evitar futurs contagis tant als infants com 

al personal. Per aquesta raó els cotxets els agafarà l’educadora de l’entrada i ella els 

col·locarà. 

 

Pautes infants 

 No portaran guants ni mascaretes. 

 Es rentaran les mans sempre abans i després de: 

 Arribada i sortida del centre educatiu 

 D’anar al wc 

 De les diferents activitats i sortida al pati 

 Després de tossir, mocar-se o d’esternudar 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores 

 

 

Pautes educadores 

 En arribar, s’hauran de treure les sabates a l’entrada i rentar-se les mans amb 

el gel hidroalcohòlic. 

 Després podran anar al vestuari a posar-se les sabates i roba d’ús exclusiu pel 

centre. 

 Les educadores que facin de tutores amb els infants aniran a les aules, on es 

tornaran a rentar les mans amb aigua i sabó i esperaran als infants. 

 Es rentaran les mans sempre abans i després de: 

 Canvi de bolquer 

 Acompanyar un infant al wc 

 D’anar al wc 

 De mocar un infant (mocadors d’un sol ús) 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores 

 

 No portaran guants però sí mascaretes. Només utilitzaran guants en el 

moment del canvi de bolquer. 

 

 

 



Joguines 

 A les llars no hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. 

Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les indicacions 

oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de 

manera diària. Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora, a més de 60ºC quan 

sigui possible. Si no és possible dur-ne a terme el rentat a temperatura elevada, 

probablement no sigui recomanable tenir-les al centre. Les joguines de fusta s’hauran de 

desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC. 

Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu pel grup estable de 5 infants. En 

el cas dels infants més petits (<12 mesos) es pot valorar que disposin de joguines (tipus 

sonall o mossegador, per exemple) d’ús individual. 

 

 

Alletament matern 

Sempre que sigui possible, caldrà tenir un espai habilitat dins el centre per tal que les mares 

puguin alletar evitant el contacte amb la resta d’infants. La mare haurà d’accedir al recinte 

escolar amb la mascareta col·locada i rentar-se les mans a l’arribada, a més de seguir la resta 

de normes establertes per cada centre respecte el calçat o d’altres mesures. 

 

 

Bolquers. Procediment pel canvi de bolquer: 

Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, renteu-

vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, 

crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets). Poseu un paper 

cobrint la superfície del canviador. Poseu-vos els guants. 

Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, traieu-

li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta. 

Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. Aixequeu les cames 

de l’infant metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i 

evitar que es tornin a embrutar amb el bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de davant a 

l’esquena i utilitzeu una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida cada 

cop que feu lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. Els draps reutilitzables 

s’han de guardar en un una bossa de plàstic o receptacle tancat (a l’abast del braç de les taules 

de canvi de bolquers) fins que es puguin rentar. 

Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i doblegueu-ne 

la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa tancada o un 

receptacle adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, poseu-los en una bossa de 

plàstic. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu que no s’hagi mullat 

la superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del paper que sobresurt més 



enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona de manera que el paper de sota les natges sigui 

sec. Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada (veure annex 2) i llanceu-los. Passeu-

vos una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu-les. 

Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d’un sol 

ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el bolquer. 

Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada. 

Pas 7: Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador.  Lligueu la bossa de 

plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o amb 

una tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant. 

Pas 8: Renteu-vos les mans.  

 

Davant la situació en la que ens trobem amb la COVID 19, ens mantindrem informats en tot 

moment, per la possibilitat de canvis en les formes d’actuar o treballar, seguint sempre les 

recomanacions del Departament d’Ensenyament i d’Educació. 


