Pla d’obertura
Donant compliment al que disposa el 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 20202021, així com les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius, la titularitat de la llar
d’infants presenta el seu Pla d’obertura, confirmant que compleix les mesures sanitàries i d’higiene, i que ha
pres les mesures d’adequació dels espais i de reorganització dels grups d’infants.
Dades del centre
Denominació:
Codi d’educació:
Adreça:
Codi postal i localitat:

LLAR INFANTS NIMBO
08.06454
JOSEP RODOREDA 13-17
09850 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Dades del personal (docent i no docent) amb atenció presencial
En cap cas s’incorpora personal amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós o personal que ha estat positiu per
al SARS-CoV 2 o ha estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors a la seva reincorporació laboral. Tanmateix tampoc s’incorporen persones amb diabetis,
malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia
renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans de 60 anys
Previsió d’alumat que assistirà presencialment al centre
Alumnat
35
Nombre d’alumat que ha confirmat assistència:
7
Nombre de grups:

X Ateses les limitacions dels espais i de ràtios, la llar d’infants ha prioritzat les sol·licituds de
reincorporació dels infants els progenitors dels quals, per motius laborals i professionals, han de
realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o d’acollir-se a altres mesures de
conciliació laboral i familiar.
X El centre ha pogut admetre a tots els infants que han sol·licitat la seva reincorporació.
Tot l’alumnat que es reincorpora no té simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós i no és, o ha estat, positiu per al
SARS-CoV 2, ni ha estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors a la seva reincorporació. Tanmateix l’alumnat reincorporat té el calendari vacunal al dia.
De forma excepcional es reincorpora alumnat amb malaltia crònica d’elevada complexitat amb
declaració responsable dels progenitors o legals representants que acredita que han valorat amb el seu
metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.
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Organització de grups d’alumnes i del professorat
Els grups seran estables i fixes per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre
estarà al mateix grup, amb els mateixos companys i en el mateix espai, i sempre que sigui possible, també el
docent serà el mateix.
Horaris dels grups
Horari entrada
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 4
Grup 6
Grup7

8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

Horari sortida
16:30H
16:30H
16:30H
16:30H
16:30H
16:30H
16:30H

Tant l’hora d’entrada com l’hora de sortida tindran una franja de flexibilitat de 15 minuts i es coordinarà
aquest amb les famílies l’hora de recollida i retorn dels seus fills/es amb la voluntat de fer-ho de forma
esglaonada per evitar aglomeracions a la porta de la llar d’infants i sempre mantenint la distància de
seguretat.
Accessos que disposa la llar d’infants i que s’utilitzaran per repartir els fluxos d’entrada
Accés 1 PORTA COTXETS
Accés 2 ENTRADA PRINCIPAL
Accés 3 ENTRADA EMERGENCIA GIMNÀS
Accés 4
Horari d’esbarjo
Horari de sortida al pati
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 4
Grup 6
Grup 7

9:30
9:30
9:30
10:30
10:30
11:15
11:15

Horari de retorn a l’aula
10:15H
10:15H
10:15H
11:15H
11:15H
12:00H
12:00H

La sortida al pati serà seqüenciada. En el supòsit que coincideixin més d’un grup al pati cada un d’ells s’ubicarà
en un espai separat mantenint la distància entre els grups.
Els jocs i les activitats físiques es realitzaran de manera individual o en grups reduïts per tal de garantir les
mesures de distanciament físic.
Les joguines i el material comú de plàstic tindrà un ús individual diari i, en cas de ser compartit, es garantirà
la desinfecció del material abans de ser usat per un altre infant.
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Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe

Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 4
Grup 6
Grup 7

Lloc/ubicació (nom/denominació de l’aula o espai)
AULA CASETA- CLASSE NUVOLS
AULA NÚVOLS (ESTELS1)
AULA ESTELS (ESTELS2)
AULA SOLS. (SOLS 1)
AULA PLANETES (SOLS2)
AULA LLUNES (LLUNES)
MENJADOR (CLASSE PLANETES)

Tots aquests espais tenen una mesura bàsica de referència de 4 m2 per alumne/a i estan aïllats els uns dels
altres. El personal docent vetllarà perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos
a fi de mantenir la distància física.
Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial
Tots els grups

Acollida per motius de conciliació
Acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat

Servei de transport escolar
Tots els grups

El centre no oferirà el servei de transport escolar

Menjador escolar
ELS NENS MENGARAN A LA CLASSE, PREVI RENTAT DE MANS I NETEJA DE LES TAULES. SI TOTS 5 ES QUEDEN A
Mesures d’higiene i seguretat d’aplicació al menjador

DINAR HO FARAN EN 2 TAULES PERQUE HI HAGI PROU SEPARACIÓ.

Recursos disponibles al centre
Llistat de recursos a disposició de la llar d’infants per garantir la seguretat en la reobertura
Número Material/Recurs
Lloc on s’ubica
50
ARMARIS
MENJADOR
Mascaretes
7
7 DISPENSADORS COL.LOCATS AL WC,
Gel hidroalcohòlic
PASSADIS I CUINA
200
ARMARIS MENJADOR I A TOTS ELS
Guants
CANVIADORS
2
REPARTITS PER LES AULES
Termòmetres d’infraroig
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100
14

Peücs d’un sol ús
Ulleres protecció

ARMARIS MENJADOR
ARMARI MENJADOR
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La titularitat del centre s’obliga a garantir el compliment a la llar d’infants de totes les mesures de seguretat
establertes a les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius 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.
Observacions

Signatura
DIRECCIÓ CRISTINA RUIZ PEDRO
52622559P
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