
 

 

PLA DE REOBERTURA VALONSADERO 

A partir del dia 22 de juny la llar d’infants Valonsadero informa al Departament 

d’Educació i a totes les famílies, que amb molta il·lusió, farà la seva reobertura 

al curs escolar 2019-2020, després del tancament del dia 13 de març a causa de 

la covid-19. 

Aquesta reobertura té l’objectiu de normalitzar la situació tan excepcional viscuda 

per tots i totes, que els infants tornin a jugar amb els seus companys i companyes 

i que puguin tenir aquest acompanyament emocional. A la vegada permetrà la 

conciliació laboral de les famílies. Per nosaltres, les educadores, a banda de la 

part més educativa i de retornar el vincle amb els nostres petits alumnes, que es 

va tallar de manera brusca a l’inici de la pandèmia, aquesta reobertura amb pocs 

infants ens permetrà adaptar-nos a la nova situació i als nous protocols que hem 

creat i treballat abans de setembre.  

Tal i com ens marca les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres 

educatius de data 20 de maig de 2020 i les posteriors modificacions, us adjuntem 

el nostre pla d’obertura previ a les activitats presencials amb l’alumnat. 

 

Valonsadero obrirà les seves portes del dia 22 de juny al 30 de juliol amb un 

horari de 9 a 15 hores, i amb servei de menjador inclòs. 

Formarem dos grups d’infants de com a màxim 10 alumnes, el primer serà de les 

Guineus i el segon estarà format per infants dels grups de les Formiguetes i  

Tortugues. 

Els dos grups tindran diferents entrades i sortides al centre i diferents espais de 

joc. 

1. Organització del personal docent i no docent de la llar, organització 

de l’alumnat i organització dels espais 

 

Després d’un anàlisi dels alumnes que assistiran i de les nostres necessitats 

per complir les mesures que ens marquen, aquestes són les persones que 



de manera consensuada per tot l’equip, oferirem aquest servei. Dir que ens 

anirem adaptant als canvis si fos necessari. 

 

Grup Nombre 
d’alumnes 

Docent Espais  

Formiguetes 
5 

Marisol López 
 

Bosquet+ 

Tortugues 
5 Beatriz López 

Gimnàs+Peixos 
 

Guineus 
10 Marta Chaler 

Salas de jocs+ 
Biblioteca 

Personal de 
suport  

Maria López 
(alumna 
pràctiques) 

 

 

Aquests espais es podran canviar mantenint en tot moment els grups formats i 

no planificant activitats transversals entre ells. 

 

2. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció 

tutorial en grup reduït, que preveu el centre educatiu 

 

Per  la nostra part i degut a l’edat primerenca dels nostres petits alumnes, els 

oferirem l’espai de joc adequat a les circumstàncies actuals i adaptat a joguines 

i materials de fàcil desinfecció. 

La nostra prioritat és que ells trobin el vincle amb nosaltres i que ells puguin anar 

agafant la confiança que necessiten per poder gaudir de l’escola, dels seus 

espais, dels companys i companyes  i de nosaltres. 

Al llarg del confinament hem intentat mantenir el vincle mitjançant 

videoconferències i altres activitats com vídeos i alguna trobada en fase 2 al parc. 

Justament totes aquests activitats estaven enfocades perquè l’inici, sense poder 

acompanyar-nos les famílies dins de l’aula, no tingués tan d’impacte en la 

canalla. 

Estem esperançades que tota aquesta feina ens servirà i que els infants tornaran 

amb ganes d’estar amb nosaltres. Tot i així, estarem pendents de les seves 

reaccions en les noves adaptacions, aquesta serà una de les nostres prioritats. 

Si veiem que algun infant mostra molt de rebuig, idearem activitats separades 

amb les famílies per tal que tornin a agafar la confiança que necessiten per 

créixer sans i feliços.  

 

3. Servei de transport 



Valonsadero no té servei de transport.  

Una aspecte que volem destacar en aquest punt és que al no disposar 

d’aparcament de cotxets fora del centre, no es permetrà entrar ni  deixar els 

cotxets infantils al centre. 

 

4. Mesures higiènic - sanitàries que caldrà complir per part de tot el 

col·lectiu escolar: Infants, famílies i docents. 

Examinat detalladament tot el pla del Departament i també els annexos pel que 

fa a les pautes de ventilació i neteja dels espais, hem readaptar els nostres 

protocols d’accessibilitat de persones i de plans de neteja, tal i com adjuntem a 

continuació. 

Per part nostra ens comprometem a informar a les famílies i personal docent i no  

docent de les noves mesures abans de la nostra reobertura. 

 

PROCOLS D’ACCESSIBILITAT A PERSONES 

 

Famílies 

Valonsadero disposa de tres grups i cadascun d’ells tindrà un accés per 

cadascuna de les portes que donen directament del carrer i que estaran 

degudament indicades. 

Per accedir al centre, les famílies hauran d’esperar i fer l’entrada o sortida de 

manera individual, amb el seu fill, només podent acompanyar 1 adult per infant i 

donant a l’educadora el seu fill i filla. En el cas que hi hagi una altra família, 

s’haurà d’esperar mantenint les distàncies de seguretat en tot moment.  

Les entrades seran de 9h a 9.30h i les sortides de 14.30h a 15h. Els infants que 

no es quedin a dinar vindran a les 12 hores a recollir-los. 

Abans d’entrar a la zona d’entrada, les famílies s’hauran de higienitzar les mans 

amb la solució alcohòlica i posar en les seves sabates un peücs que facilitarem 

al centre. També hauran de fer el canvi de sabates als seus fills i filles, segons 

els nostres costums. 

Demanem la col·laboració de les famílies, ja que no podran accedir a les aules, 

tal i com teníem el costum de fer. Si l’infant sense l’acompanyament de les 

famílies mostra rebuig a l’entrada, haureu de confiar en nosaltres i deixar-nos-el. 

Nosaltres així que podem us avisarem per informar-vos i compartir amb vosaltres 

l’estat del vostre fill o filla.   

Durant aquest període, no és permès entrar ni deixar els cotxets infantils al 

centre. 

Infants 



 

A banda de les mesures d’entrada que prendran les famílies, els infants un cop 

dins del centre es rentaran les mans amb aigua i sabó. 

Repetiran el rentat de mans abans i després d’anar al lavabo, d’alimentar-se, de 

canviar d’estança i sempre que l’educadora ho vegi oportú. 

En els àpats guardaran una mesura de seguretat alternant-se els comensals a la 

taula, amb un distanciament d’una cadira. 

Dormiran en els seus llites marcats amb el seu nom i amb una imatge perquè 

ells i elles ho puguin identificar fàcilment. 

Durant aquesta fase de reobertura, els biberons i xumets es duran a diari a casa 

en les seves motxilles 

 

Personal docent i no docent 

A casa i abans de sortir, caldrà cada dia fer un control de temperatura i un rentat 

de mans. 

A l’entrada o sortida del centre tot el personal haurà de posar-se uns peücs que 

portaran de casa per tal de no trepitjar les instal·lacions fins el nostre vestuari i 

fer una a desinfecció amb solució alcohòlica de les mans. 

Al vestidor, ens canviarem posant l’uniforme i les sabates de l’escola i ens 

tornarem a rentar les mans. 

Els uniformes es quedaran al centre i es rentaran a diari a 60 graus .  

Ens rentarem les mans abans i després de cada entrada la lavabo personal. En 

aquest cas, després de fer servir el vàter comunitari, ens responsabilitzarem de 

higienitzar-lo per la propera companya abans de rentar-nos les mans. El material 

estarà allà mateix. 

També abans i després de donar àpats i fer tasques assistencials de neteja als 

infants. I sempre que es cregui oportú. 

Farem el canvi de bolquers segons el protocol establert pel Departament del dia 

20 de maig. 

Els adults portarem mascareta dins del centre si no podem complir les mesures 

de distanciament.  

Dins del centre i per tal de no coincidir en els trajectes, marcarem dues vies, una 

d’anada i una altra de tornada. 

En tot moment, quedem compromeses a avisar a la direcció del centre davant 

de qualsevol símptoma de malestar i també de davant de qualsevol mesura 

organitzativa o de material que considerem que s’ha de revisar 



Hem elaborat fitxes informatives que posarem en llocs visibles de l’escola per tal 

de fer recordatoris a tota la comunitat educativa 

Annex 0: cartells informatius centre Covid-19 

També, hem lliurat uns documents de responsabilitat que ens han de retornar  

signats abans del primer dia d’incorporació al centre dels infants. 

Annex 1: Document  covid-19 personal docent i no docent. 

 

Annex 2: Document covid-19 famílies. 

 

 

PROCOCOLS DE NETEJA I VENTILACIÓ DELS ESPAIS 

 

Annex 3 Pla de bugaderia 

Annex 4. Pla de neteja i ventilació dels espais 

Annex 5. Pla de neteja de la cuina 

Annex 6. Productes desinfecció neteja 

 

 

 

5. Formació 

Tot el personal de Valonsadero, a més de llegir-nos detalladament els documents 

del pla de reobertura i prendre consensuadament les mesures segons la nostra 

organització i espais, hem fet un curs online de la covid-19, per tenir més 

informació al respecte.  

Annex 6: diploma curs covid-19 

 

6. En cas de d’aparició de símptomes en un alumne en el centre 

 

 Aïllament a una sala que no hi hagi cap infant.    

 Trucar a la família perquè vinguin a recollir l’alumne sense demora, 

respectant les mesures de distanciament. 

 Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols 

previstos Telèfon: 931 671 840 

 Procedir a al desinfecció i neteja dels espais del centre. 

 

 

file:///D:/Users/Andrea/Downloads/cartells%20informatius%20normes%20COVID-19.pptx
file:///D:/Users/Andrea/Downloads/Annex%201%20declaració%20responsable%20personal.docx
file:///D:/Users/Andrea/Downloads/Annex%202%20declaracio%20responsables%20families.docx
file:///D:/Users/Andrea/Downloads/Control%20Bugaderia%20(1).xlsx
file:///D:/Users/Andrea/Downloads/Control%20Neteja%20Cuina.xlsx
file:///D:/Users/Andrea/Downloads/Control%20Neteja%20Cuina.xlsx
file:///D:/Users/Andrea/Downloads/Productes%20Neteja_Desinfecció.docx
file:///D:/Users/Andrea/Downloads/Certificado%20formacion%20covid.pdf


 

7. En cas d’aparició de símptomes en una treballadora: 

 

 Informar de la simptomatologia el més aviat possible a la direcció 

del centre. 

 Avisar i informar dels símptomes al CAP de referència i servei de 

prevenció del centre. 

 

 

Tota al comunitat, la direcció, personal docent i no docent i les famílies ens 

comprometem a informar a la direcció de qualsevol proposta de millora d’aquest 

pla, considerant-lo en tot moment dinàmic i adaptable a les noves mesures . 

 

 

 

Badalona 17 de juny de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 0: CARTELLS INFORMATIUS 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 1:Document  de declaració responsable 

covid-19 famílies. 

 

Jo,........................................ ..................................................,amb 

DNI.........................................., com a progenitor de 

l’alumne..................................., faig aquesta declaració 

responsable a la direcció de llar d’infants Valonsadero,  

Declaro que   

 Les persones que tenen contacte directe amb l’infant i ell mateix, tenen 

absència de simptomatologia de la covid-19 ( febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...), o qualsevol altre quadre infecciós. 

 Que no han estat positives per SARS-Cov2 durant els 14 dies anteriors 

 Que no han estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors 

 Que l’infant  té  el calendari vacuna al dia. 

 Que complirem les mesures higiènic- sanitàries  i els protocols que em 

facilita l’escola a causa del covid-19 i que es detallen a continuació: 

 

 L’accés a l’escola serà per les portes que donen directament del 

carrer i que estaran degudament indicades amb el nom del grup. 

 Per accedir al centre, les famílies hauran d’esperar i fer l’entrada o 

sortida de manera individual, amb el seu fill, nomes podent 

acompanyar 1 adult per infant i donant a l’educadora el seu fill i filla. 

En el cas que hi hagi un altre família, s’haurà n d’esperar mantenint 

les distàncies de seguretat en tot moment. 

 Abans d’entrar a la zona d’entrada , les famílies s’hauran de 

higienitzar les mans amb la solució alcohòlica i posar en les seves 

sabates un peücs que el facilitarem al centre. També hauran de fer 

el canvi de sabates als seus fills i filles, segons els nostres costums. 

 Durant aquest període, no es permès entrar ni  deixar els cotxets 

infantils al centre. 

 No poden entrar durant aquest període a l’espai de joc dels infants. 

 

 Que han llegit el pla d’obertura del centre i que estan d’acord amb les 

mesures implantades pel centre. 

 En tot moment, quedem compromeses a avisar a la direcció del centre 

davant de qualsevol símptoma de malestar i també de davant de qualsevol 

mesura organitzativa o de material que considerem que s’ha de revisar 

 

 

 

I signo aquesta declaració responsable a Badalona, ...........de...............de 

202 



ANNEX 2: Document  de declaració responsable 

covid-19 famílies. 

 

Jo,........................................ ..................................................,amb 

DNI.........................................., com a progenitor de 

l’alumne..................................., faig aquesta declaració 

responsable a la direcció de llar d’infants Valonsadero,  

Declaro que   

 Les persones que tenen contacte directe amb l’infant i ell mateix, tenen 

absència de simptomatologia de la covid-19 ( febre, tos, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea...), o qualsevol altre quadre infecciós. 

 Que no han estat positives per SARS-Cov2 durant els 14 dies anteriors 

 Que no han estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors 

 Que l’infant  té  el calendari vacuna al dia. 

 Que complirem les mesures higiènic- sanitàries  i els protocols que em 

facilita l’escola a causa del covid-19 i que es detallen a continuació: 

 

 L’accés a l’escola serà per les portes que donen directament del 

carrer i que estaran degudament indicades amb el nom del grup. 

 Per accedir al centre, les famílies hauran d’esperar i fer l’entrada o 

sortida de manera individual, amb el seu fill, nomes podent 

acompanyar 1 adult per infant i donant a l’educadora el seu fill i filla. 

En el cas que hi hagi un altre família, s’haurà n d’esperar mantenint 

les distàncies de seguretat en tot moment. 

 Abans d’entrar a la zona d’entrada , les famílies s’hauran de 

higienitzar les mans amb la solució alcohòlica i posar en les seves 

sabates un peücs que el facilitarem al centre. També hauran de fer 

el canvi de sabates als seus fills i filles, segons els nostres costums. 

 Durant aquest període, no es permès entrar ni  deixar els cotxets 

infantils al centre. 

 No poden entrar durant aquest període a l’espai de joc dels infants. 

 

 Que han llegit el pla d’obertura del centre i que estan d’acord amb les 

mesures implantades pel centre. 

 En tot moment, quedem compromeses a avisar a la direcció del centre 

davant de qualsevol símptoma de malestar i també de davant de qualsevol 

mesura organitzativa o de material que considerem que s’ha de revisar 

 

 

 

I signo aquesta declaració responsable a Badalona, ...........de...............de 

2020 



 

 

ANNEX 7: FORMACIÓ 

 


