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PLA D’OBERTURA DE CENTRE.

A continuació es detalla el pla d’obertura de la Llar d’Infants Municipal Xuclamel de Figueres,
en relació amb la reobertura de centres en Fase 2 de desescalada en la finalització del curs
2019-20 prevista pel Departament d’Educació per al juny de 2020, i d’acord amb les
instruccions per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-21,
aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020.

Dades del centre:
Codi: 17008572
Centre: Llar d’Infants Municipal Xuclamel.
Població: Figueres (17600).
Domicili: C. Narcís Soler, 8.
Telèfons: 972 50 92 39 / 626 45 50 87
Correu electrònic: cmei@xuclamel.cat / xuclamel@figueres.cat
Àrea de territori: Girona.

1.- Professionals que poden fer atenció presencial al centre.
El centre disposa de 9 educadores (dues d’elles alternen la tasca de direcció amb reforç segons
les necessitats de la llar d’infants) i una auxiliar de cuina.
Per fer atenció presencial a la demanda actual, el centre disposarà de 8 educadores, si la
situació i esdeveniments ho requereixen.
Una de les educadores, i també coordinadora del centre, no es preveu la seva incorporació per
motius de salut aquest mes de juny de 2020, ja que forma part del col·lectiu de risc per a la
COVID-19.

2.- Previsió de l’alumnat.
L’activitat docent de les llars d’infants municipals de Figueres s’iniciarà el dimecres 3 de juny.
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S’ha consultat a través del canal de WhatsApp de les 4 llars d’infants municipals de la ciutat, la
necessitat de cadascuna de les famílies matriculades al centre en els nivells d’infantil 1 i 2
(nascuts l’any 2017 i 2018), d’acord amb els següents criteris:
-

Les llars d’infants obriran de 8:30 a 13:30 h.
No s’oferirà servei de menjador.
Les famílies hauran d’adjuntar una declaració de responsabilitat.
Caldrà justificar que mare i pare treballin fora de casa.

S’ha consultat a un total de 65 famílies (les matriculades als nivells d’infantil 1 i 2)
També s’ha informat a les famílies d’infantil 0 que aquesta franja d’edat no pot fer ús d’aquest
servei, degut a la seva vulnerabilitat.
La previsió ha resultat ser de:
-

4 famílies (2 d’infantil 1 i 2 d’infantil 2).
4 famílies més (2 d’infantil 1 i 2 d’infantil 2), ens han manifestat la possibilitat de
necessitar aquest servei en els dies vinents, en funció de la seva situació laboral.

3.- Organització de l’acció educativa presencial.
El centre disposa de dues entrades:
-

Entrada principal, per on accediran i sortiran els infants.
Entrada lateral, destinada a l’entrada i la sortida del personal del centre.

La llar d’infants pot oferir un total de 5 espais de joc diferenciats, que poden acollir un màxim
de 25 nens i nenes:
-

L’estança d’infantil 0. Disposa de zona de canviador, biberoneria, descans i dues
piques.
Dues estances d’infantil 1, amb zona de canvi i piques per a cadascú dels espais.
Dues estances d’infantil 2, amb zona de canvi i piques per a cadascú dels espais.

Totes les estances disposen de sortida exterior, llum natural i ventilació.
Som conscients que, a mesura que les famílies es vagin incorporant a les seves respectives
feines, pot créixer la necessitat de fer ús del servei, i per tant es pot incrementar el nombre
d’infants.
Cada grup tindrà una educadora de referència i una de reforç per cobrir les necessitats i
imprevistos que es puguin donar.
Serà la mateixa educadora de referència qui farà la recollida dels infants del seu grup. Les
educadores de reforç realitzaran les sortides esglaonades i entrega dels infants a les famílies,
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reforç als grups, col·laboraran en el manteniment i desinfecció de material i joguines, així com
en elaboració de material i documentació relacionada amb la llar d’infants.
A les estones de pati exterior es continuaran mantenint els grups de 5 infants de manera
estable, i sempre evitant la franja horària de major exposició solar.
Abans de la data prevista per obrir la llar d’infants, les famílies seran informades dels tràmits i
requisits per poder assistir:
-

Nous horaris del centre.
L’absència del servei de menjador.
Les mesures i requisits que s’implantaran a la llar d’infants (tant per infants, familiars i
educadores).
Full de declaració responsable.
Planificació dels horaris d’entrada i sortida, així com les educadores de referència.
Material (esmorzar, muda, sabates d’ús exclusiu per a les instal·lacions del centre,...).

4.- Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït que
es preveu.
Com a centre d’educació infantil, la nostra prioritat és atendre i acompanyar, tant als infants
com a les seves famílies, de la manera més respectuosa possible.
Malgrat les limitacions que implica el distanciament físic, la nostra prioritat serà cobrir les
necessitats físiques i emocionals dels infants, així com compartir tot el possible aquest procés
amb les famílies, tot respectant els protocols i mesures recomanades.
Cada grup d’infants que assisteixi a l’escola tindrà una educadora de referència fixa, que
recollirà als menors del seu grup a l’entrada. Els pares s’hauran d’esperar a l’exterior del centre
sense poder accedir a les instal·lacions, respectant la distància de seguretat recomanada fins
que sigui el seu torn per poder ser rebut per l’educadora.
Es disposarà d’un espai on el menor, amb l’acompanyament de l’educadora, es podrà
descalçar i posar les sabates destinades per a la llar d’infants i fer la desinfecció amb solució
hidroalcohòlica.
Un cop s’hagi rebut tots els infants del grup, ja poden anar a l’interior de la seva estança.
Aquest ritual es farà de manera esglaonada amb cada grup, assignant una franja horària de 15
a 20 minuts entre grup i grup.
L’equip educatiu disposarà cada dia les joguines i racons que siguin adequats per a cada grup i
estança. Acabada la jornada, aquestes es desinfectaran i l’equip acordarà quines joguines i
material es poden presentar cada dia, en funció del grup i les seves necessitats.
A mig matí els infants que ho considerin, poden esmorzar. Aquest àpat l’han de portar de casa,
en una carmanyola degudament marcada i preparat per tal que el nen o nena pugui menjar de
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la manera més autònoma possible, evitant la manipulació de les educadores. L’infant que no
tingui prou autonomia, serà ajudat i acompanyat per la seva educadora amb les mesures de
protecció necessàries.
Pel que fa a les famílies que, o bé no han pogut o no han desitjat assistir a la llar d’infants
aquest mes de juny i fins que finalitzi el curs, continuarem amb el seguiment i acompanyament
a través de WhatsApp, correu electrònic i telèfon.

5.- Principals mesures de protecció.
- El centre disposa de dues entrades, la principal pels infants i la de serveis per l’equip docent.
- Les educadores entraran per la porta de serveis, on es canviaran les sabates i la roba d’ús
exclusiu.
La sala de reunions es convertirà en l’espai on canviar-se i dipositar en bosses totes les
pertinences de casa.
D’aquesta manera, s’habilitarà un altre espai o estança en desús per poder fer les tasques que
abans es feien en la sala de reunions. S’habilitarà amb taula i cadires, ordinador i el necessari
per dur a terme les tasques internes de centre.
- Tant els infants com el personal docent, s’hauran de prendre la temperatura en el moment
d’accedir a les instal·lacions.
- Les famílies no podran accedir a l’interior de les estances, ni a l’espai destinat als cotxets.
- Cada punt d’entrada disposarà de solució hidroalcohòlica, peücs, una capsa de mocadors
d’un sol ús, i es mesurarà la temperatura a l’infant amb un termòmetre làser.
- Es recomanarà a les famílies no accedir amb el cotxet al centre.
- El material de joc del centre és, principalment, de fusta i roba. La fusta, amb una solució a
base d’alcohol propílic a 70ºC, i la roba amb un rentat de més de 60ºC.
Totes les superfícies es netejaran i desinfectaran després del seu ús.
- L’escola disposa d’un aparell esterilitzador, però es prioritzarà el retorn diari de xumets i
biberons a les famílies en contenidors individuals. També s’informarà de la importància
d’esterilitzar-los a casa cada dia.
- A la sala d’acollida es disposarà d’una butaca per tal que les mares puguin alletar evitant el
contacte amb la resta d’infants.
- Es posarà a l’abast del personal i de qualsevol persona que per algun motiu hagi d’accedir a
les instal·lacions, gel desinfectant, peücs i mascaretes.

PLA D’OBERTURA DE CENTRE JUNY 2020.
- Respecte al calçat, els infants s’hauran de treure les sabates i posar mitjons o un altre calçat
d’ús exclusiu per al centre.
Les educadores també utilitzaran calçat i roba d’ús exclusiu per la llar d’infants. La roba
s’haurà de rentar a >60ºC, com a mínim 2 vegades per setmana.
- Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) només seran d’ús pel personal docent i no
docent quan no es pugui mantenir la distància de seguretat (2 metres), sigui entre les persones
adultes o amb els infants.
- Rentat de mans sistemàtic.
Tots els punts de rentat de mans del centre, disposaran de sabó amb dosificador de sabó i
tovalloles de paper. Tant a les entrades com a les diferents estances, es disposarà de
dispensadors de solució hidroalcohòlica.
- La neteja i desinfecció del centre està a càrrec d’una empresa de serveis externa.

Aquest document ha estat elaborat amb el consens de l’equip pedagògic de la llar d’infants
Xuclamel, i d’acord amb les recomanacions del Departament d’Educació, les quals es
garantiran en la mesura que sigui possible.

La direcció del centre es compromet a posar a l’abast del Consell Escolar aquest document,
així com a publicar-ho al seu espai web.

Andrea Falla Gil
Directora.

Figueres, 28 de maig de 2020.

