Llar d’Infants Vall de Boí

PLA REOBERTURA LLAR D’INFANTS JUNY 2020
La llar d’Infants de la Vall de Boí juntament amb l’ajuntament de la Vall de Boí aposta per reobrir
el centre aquest juny.
Ens trobem en una zona on una gran part de la població viu del turisme, és per aquest motiu
que durant els anys que fa que estem oberts, el centre sempre ha estat obert durant l’estiu,
facilitant d’aquesta manera que les famílies puguin treballar. Aquest any encara amb més motiu,
ja que moltes d’elles porten des del 13 de Març sense ingressos, veiem indispensable poder
oferir a la població el nostre servei.

1.ALUMNAT:
A la llar d’infants fins al 13 de Març teníem 18 alumnes matriculats d’entre 1 i 3 anys; en el
moment actual fent un sondeig previ a les famílies tenim constància que faran ús, si és possible,
d’aquest servei 10 alumnes d’entre les edats mencionades, els quals els seus tutors han de
treballar presencialment ( el sector turístic demana presencialitat).
Abans de la tornada al centre es farà una videoconferència amb les famílies per explicar la
reobertura, els requisits que es demanen i se’ls informarà i facilitarà la declaració de
responsabilitat que hauran de portar al centre el primer dia.
Com a recomanacions es menciona que les famílies prenguin la temperatura diàriament als seus
fills i filles abans de dur-los a la llar; des del nostre punt de vista i l’experiència, pensem que
aquesta comprovació és millor o bé que la realitzin les famílies davant les educadores, al deixar
l’alumne al centre, o bé que ho facin les educadores davant les famílies en el mateix moment,
per assegurar de que es realitza.
1.2 LLAR D’NFANTS:
La manera de donar aquest servei, la durem a terme fent 2 grups de 5 alumnes cada un i cada
un d’ells amb una de les dues educadores que som, sempre sent la mateixa pel mateix grup.
Enfoquem l’horari al centre fent el màxim d’activitats a l’aire lliure, ja sigui al pati o a l’hort,
sempre que el temps ho permeti; quan un grup sigui a l’hort l’altra estarà al pati, i no estaran
amb contacte en cap moment.
2. PERSONAL DEL CENTRE:
Les dues noies que treballem a la llar som menors de 60 anys i no patim malalties cròniques;
com es demana firmarem la declaració responsable tot i així demanem que se’ns faci la prova
del covid19 per motius de seguretat tant pels infants i famílies com per les nostres famílies, i per
evitar, si es donés el cas, situacions tenses i desagradables amb les famílies dels alumnes, com
també, en el cas de que es donés un cas de COVID19 poder saber-ne l’origen. Sabem que
ensenyament no pot realitzar el test a tots els mestres, però en el nostre cas, com al de totes les
llars d’infants, ho veiem indispensable per poder treballar amb seguretat i certa tranquil·litat, ja
que ni aplicant totes les mesures recomanades i més, és impossible no tenir un mínim de
contacte físic amb els infants ja que en aquestes edats és indispensable en moltes situacions des
de els hàbits d’higiene, rutines, com en moments de plors... si els neguem tot contacte físic el
fet de venir a la llar d’infants serà més perjudicial que una altra cosa.
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3. ESPAIS I GRUPS:
El centre disposa de 3 sales, la principal que te sortida directa a l’exterior i des d’on s’accedeix
als lavabos i cuina, una annexa, l’aula de psicomotricitat, des de la que s’accedeix a través de
l’aula principal i una segona que s’accedeix des de la primera sala annexa, aquestes dues , de
moment, no tenen sortida a l’exterior. Pensant en aquest espais interiors, la idea és que un grup
ocupi l’aula principal i l’altra ocupi la segona aula, tenint entre mig l’aula de psicomotricitat.
Els espais compartits al centre són els lavabos, la cuina i la sala de psicomotricitat i l’aula principal
per poder sortir al pati. Aquests espais seran utilitzats per un grup i abans de que l’utilitzi l’altra
grup les educadores els desinfectarem utilitzant algun producte afectiu i que no sigui nociu pels
alumnes. Aquesta tasca de desinfecció, tenint els grups de 5 alumnes és possible realitzar-la, i
pel que fa al fet de les zones de pas, el mateix, sent un grup tan reduït serà relativament senzill
evitar que al passar toquin quelcom i en el cas que ho fessin, es netejaria al moment.
Tot i aquests espais, com hem mencionat més amunt, la planificació d’aquest estiu és realitzar
al màxim d’activitats a l’aire lliure, entre el pati del recinte i l’hort, on els grups poden estar
separats, i fer ús de l’interior del centre el mínim possible, és a dir en dies que el temps no
permeti estar a l’exterior i pels hàbits i rutines bàsics.
4. FLUXO DE CIRCULACIÓ
ENTRADES I SORTIDES:
Les entrades i sortides es realitzaran de manera individualitzada i des de la porta del pati, és a
dir les famílies no accediran dins del recinte, serem les educadores que anirem a buscar als
alumnes a la porta. Per evitar possibles aglomeracions l’entrada al centre serà de 8:45 a 9:45
del mati i la recollida serà de 12:30h al 13:00h; si és necessari i contant que son 10 famílies,
se’ls pot proposar un horari fixe per cada una.
5. PATIS
En el nostre cas i el nombre d’alumnes que tenim més tenint present l’espai de l’hort, no és
necessari dividir la zona del pati, facilitant així també la tasca de les educadores, ja que no
haurem d’estar una gran part de l’estona evitant que els alumnes dels dos grups es relacionin.
6. MENJADOR
L’espai de la cuina és molt reduït, ara sent grups de 5 poden mantenir la distància d’un mentre
entre ells. Els alumnes utilitzaran un pitet diari, que s’enduran a casa cada dia, i substituirem els
gots per botelles d’aigua reutilitzables que també cada dia s’enduran a casa per poder-les
netejar.
7. TRANSPORT ESCOLAR
No hi ha aquest servei.
8. MATERIAL ESCOLAR
Pel que fa al material escolar que és bàsicament joguines, ho especifiquem més a baix.
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9. HORARIS
Serà de 9h a 13h lectives com s’estableix i de 8:45 a 13:00h per tal de poder realitzar l’entrada
i la sortida del centre de manera esglaonada.
8:45 a 9:45h entrada al centre
10 a 10:30h esmorzar grup 1
10:30 a 11:00h esmorzar grup 2
11 a 12:30 activitat i esbarjo
12:30 a 13:00h sortida del centre.
Per evitar la circulació pels espais compartits en el moments de sortida del centre, proposem
que un grup ja sigui al pati i l’altra, el que ocupa l’aula principal sigui a dintre. En els moments
d’acompanyar els infants a les famílies, al estar les aules i pati connectats, una sola educadora
pot vigilar els dos grups sense tenir contacte amb el grup que no és el seu, fent l’acompanyament
el més àgil i ràpid possible.
10. ESPECÍFIC LLAR D’INFANTS
RENTAR MANS INFANTS:
Per facilitar el rentar les mans es posarà un dosificador de sabó al lavabo al costat de la pica dels
infants i un punt d’aigua més dosificador al pati, al costat de la porta d’entrada del centre.
S’eliminen les tovalloles individuals de cada alumne i s’utilitzarà paper per eixugar-se, el qual
estarà al costat dels punts d’aigua.
A cada aula, lavabos, cuina, pati i entrada al centre hi haurà un pot de solució hidroalcohòlica
per ús del personal.
Les educadores portarem las mascareta a dins del centre i sempre que no puguem mantenir la
distància de seguretat i en tindrem una caixa a l’entrada al centre. Aquest requisit és molt difícil
de complir, ja que no ens podem relacionar amb els infants amb la cara tapada. S’intentarà dur
a terme en la mesura de lo possible, tot i així hem de ser conscients, que les educadores, com
els alumnes de cada grup, tindrem contacte físic entre nosaltres.
DISTANCIAMENT FÍSIC:
ENTRADES I SORTIDES ja explicades anteriorment, es faran de manera individualitzada evitant
que les famílies entrin al centre.
ESPAI: destinem dos espais interiors separats per cada grup classe, que serà de 5 alumnes més
els dos espais exteriors també separats, el pati i l’hort.
MENJADOR: en farà ús primer un grup i després l’altra amb una desinfecció realitzada per les
educadores entre l’ús de cada grup.
JOGUINES:
Al llar d’infants minimitzarem les joguines que tinguin els alumnes a l’abast, les anirem canviant
més sovint, però a diari seran menys, buscant així poder-les controlar millor i rentar i desinfectar
més sovint. Tot i així amb les edats amb les quals treballem no és possible assegurar l’ús
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individual de les joguines i a part no és gens educatiu, és totalment contradictor amb els
valors que hem de transmetre com a societat.
Eliminarem les joguines de roba deixant a l’abast dels infants les joguines de plàstic dur i de
fusta.
BOLQUERS
El canvi de bolquers el seguirem realitzant de la mateixa manera, ja que després de llegir les
recomanacions ja és com ho fèiem.
ROBA I CALÇAT:
Les tovalloles seran eliminades i substituïdes per paper i els pitets seran d’ús diari. Cada alumne
tindrà una tovallola mitjana a la seva caixa, juntament amb la muda de recanvi per si es donés
el cas de que s’ha de dutxar.
Les educadores ja fa temps que tenim l’uniforme del centre que ens posem al arribar,
A la llar d’infants ja fa temps que els alumnes es canvien el calçat al arribar, i així es seguirà fent.
MASCARETES:
Les educadores portarem las mascareta a dins del centre i sempre que no puguem mantenir la
distància de seguretat i en tindrem una caixa a l’entrada al centre. Aquest requisit és molt difícil
de complir, ja que no ens podem relacionar amb els infants amb la cara tapada. S’intentarà dur
a terme en la mesura de lo possible, tot i així hem de ser conscients, que les educadores, com
els alumnes de cada grup, tindrem contacte físic entre nosaltres.
VENTILACIÓ:
Tots els espais mencionats poden ser ventilats i així serà i si el temps ho permet les finestres
estaran obertes tota l’estona.
NETEJA DEL CENTRE
La llar d’infants es neteja cada dia, i es passaran les recomanacions que ens feu arribar a
l’empresa que realitza la neteja.
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