
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 2020-2021, aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que 
cada centre educatiu elabori el seu Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures 
de seguretat que aquest pla estableix abans de l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per 
al desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar: 5 de juny i 7 de juliol de 2020 

 

 

PLA D’OBERTURA JUNY 2020 

CENTRE: 

LLAR D’INFANTS ALPI 



  

1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial 
al centre: 

 

 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

 

 

 

 

 

3.-  Organització de l’acollida de 8h a 17h: 

És un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil (0-6) de 
famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de 
realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo (Han de presentar un 
full de Declaració responsable) 

S’organitza de 8h a 17h de la següent forma: 

NIVELL GRUPS DOCENT 

REFERÈNCIA 

AULA HORA 

ENTRADA 

HORA  

SORTIDA 

ESBARJO 

P-1 A(10) LAIA P-1 9 h 17h 10:45h-
12h 

P-2 A(10) MIREIA P-2 8h 17h 10:45h-
12h 

P-0 A (10) MONI P-0 9 h 17 h 10:45h-
12h 

 

Docents 5 

Personal PAS 1 

+12 mesos 3 

1 any 7 

2 anys 8 



 

4. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup 
reduït, que preveu el centre educatiu  

Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, només tutoria individualitzada 
amb cita i caràcter puntual. Es tractarà de converses relacionades amb aspectes 
emocionals de l’infant. Hi podrà assistir un progenitor 

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general: 

Nivell Descripció de 
l’activitat 

Dia Horari Grups (num. 
alum) 

Personal 

responsable 

P1 Suport emocional De 
dilluns a 
divendres 

A 
convenir 

individualitzat DIANA 

P2 Suport emocional De 
dilluns a 
divendres 

A 
convenir 

individualitzat DIANA 

Observacions: Per demanar cita ho podeu fer trucant al telèfon de la Llar o bé per correu electrònic 

5. Servei de menjador. La llar organitza el servei de menjador de la següent forma(1): 

 

 

 

Nivell Grups 

(Núm alum) 

Personal  
responsable(2) 

Aula Hora entrada Hora sortida Possibilitat de 
migdiada (Sí/No) 

P1 A(10) LAIA P-1 9h 17h Si a l’aula 

      

P2 

 

 

P-O 

A(10) MÍRIAM 
MIREIA 

P-2 10h 

8h 

14h 

17h 

Si a l’aula 

      

B(10) MONI P-0 9h 17h Si a l’aula 



 

 

Observacions:  

• Els infants dinaran i faran la migdiada a la mateixa aula de referència.  
•  l’ Esmorzar  s’haurà de dur  en un envàs d’un sol ús  que el personal llençarà a la brossa. 
•  El servei de menjador ja funciona amb normalitat. 
• La comunicació de l’agenda serà online. 
• S’haurà d’enviar  fotocòpia del carnet de vacunes actualitzat  al mail del centre. 

 
• Material que s’haurà de portar el primer dia: 

§ Bolquers. 
§ Tovalloletes. 
§ Crema protectora del cul. 
§ Gorra. 
§ Muda de recanvi. 
§ Sabates que es quedaran a la llar. 
§ La bossa on portareu les coses dels vostres fills/es ha ser d’un sol ús. 

 
• Material que s’haurà de portar cada dia: 
• Pitets marcats amb el nom, d’un sol ús o de roba amb una bossa de plàstic. 
• Els infants hauran de portar protecció solar posada de casa. 

 
• No es podrà dur: 

§ La motxilla. 
§  La bata. 
§ Joguines. 
§ Res que no estigui permès en aquest pla d’obertura. 

 
• Es Prendrà la temperatura de l’infant i de l’adult que l’acompanyi i s’haurà d’omplir el qüestionari 

diàriament. 
• Rentat de mans sistemàtic.  
• En la mida del possible  s ’hauria de mirar que sempre  fos la mateixa persona qui porti i reculli 

l’infant. 
• Només pot  accedir a la Llar d’Infants el personal del centre. 
• Caldrà mantenir la distància de seguretat de 2m tant a les entrades com a les sortides i dur la 

mascareta posada. 
• S’han habilitat uns punts de referència al terra per garantir  les distàncies de seguretat. 
• El personal del centre seguirà tot el protocol d’higiene i seguretat. 
• Qualsevol canvi s’informarà a les famílies. 

 
 

 

 


