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INTRODUCCIÓ  

 

El Pla Anual de Centre que hem elaborat mostra les nostres intencions, per a 

aquest curs 2020-21, i els seus aspectes organitzatius.  

En aquest document es recull tot el que ens hem proposat dur a terme al llarg 

del curs 20-21 a la nostra escola: objectius, sortides, festes, calendari, 

projectes,  unitats temàtiques, activitats d'aprenentatge, canals de comunicació 

amb les famílies, criteris  organitzatius, prevenció pel Covid 19 i moltes coses 

més… 

Pretenem que el PAC sigui una guia important que garanteixi el correcte 

funcionament de la vida de l’escola, un element de consulta durant tot el curs 

escolar i que ajudi a la relació família-escola, peça clau i fonamental en 

l’educació dels nostres alumnes.  

A més a més, també el considerem un valuós document d’avaluació  final ja 

que ens permet introduir propostes de millora per tal de garantir la continuïtat 

de  la qualitat educativa.  

 Aquest document està a disposició de totes les famílies de l'escola. 
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2. PLANIFICACIÓ ANUAL 

    2.1 Objectius i prioritats educatives generals 

 Aconseguir el desenvolupament de la personalitat del nen/a en tots els 

aspectes. 

 Garantir el benestar de l’infant, aconseguint que vingui content a 

l’escola, que s’hi senti a gust i que sigui feliç l’estona que està a l’escola. 

 Desenvolupar diferents formes de comunicar-se i adquirir nou recursos 

per relacionar-se amb infants i adults. 

 Fomentar el respecte i la convivència amb els altres.  

 Començar a identificar algunes emocions pròpies i dels altres, entenent-

les i acceptant-les. 

  Aprendre a compartir tan béns materials com no materials amb els 

altres.  

 Gaudir d’espais on compartir amb altres infants i adults. 

 Proporcionar un ambient apropiat tot adequant les aules i confeccionant 

nous materials i espais segons l’edat del grup.  

 Fomentar el descobriment de l’entorn dels infants, fent experimentació 

amb materials diversos i sortides al nostre entorn proper. 

 Millorar l’autonomia dels infants, ajudant-los a adquirir els hàbits bàsics 

d’autonomia, tot  respectant els ritmes individuals de cada infant perquè 

adquireixi seguretat i autoestima. 

 

     2.2. Objectius específics 

 Mantenir la xarxa de relacions amb altres centres educatius i altes 

serveis del poble: Espai Activa’t, Escola Bellpuig, Bibliobús. 

 Dissenyar i planificar cursos de formació del professorat i incentivar la 

participació de l’equip docent. 

 Mantenir els projectes engegats en altres cursos: l’hort, ioga per infants, 

innovació de propostes pel jardí, el treball per ambients en petits grups. 

 Seguir innovant el jardí, en aquest cas el jardí dels lactants, per tal de 

convertir-lo en un espai educatiu i ric amb propostes.  

 Iniciar el projecte: Descobrim els contes 
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 Revisar el Projecte Educatiu de Centre. 

 Millorar l’ambient de construcció del porxo, per potenciar el treball 

creatiu. 

 Preveure els aspectes que canviaran la realitat dels centres educatius 

amb el Covid 19 i establir pautes clares d’actuació en relació a: 

- La seguretat de les persones.  

- L’adequació dels espais i els horaris.  

- La digitalització dels centres educatius  

- L’adequació i modernització dels currículums educatius, dels 

processos d’ensenyament/aprenentatge i de l’avaluació.  

 
 

3. DADES GENERALS DEL CENTRE 

    3.1. Serveis educatius 

La  Llar d’infants Municipal Patuleia acull infants des dels 4 mesos fins als tres 

anys d’edat.  

Els horaris d’aquest curs són:  

Matí: 

Entrada: de 8 a 9:30h 

Sortida: de 11:30 a 12 (si no es queda a dinar) 

de 12:30 a 13 (només dinar) 

de 15 a 15:30 

Tarda: 

Entrada: de 15 a 15:30 

Sortida: de 16:15 a 18  
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3.2. Grups d’edats , sexe i nombre d’infants a l’inici del curs 2019-2020  

 

Grup d’edat Places 

ofertes a la 

matrícula 

Nº de nous 

infants 

matriculats 

en total 

Nº d’infants 

actualment 

matriculats  

Total 

d’infants 

Places 

disponibles 

 

0-1 any 8 3 infants 3 infants 3 infants 5 infants 

1-2 anys 26 9 infants 10 infants 19 infants  7 infants 

2-3 anys 40 3  infants 14  infants 17  infants 23 infants 

 

 

 

Nº nens Nº nenes TOTAL 

20 15 35 

                                 

3.3. Lloc de procedència dels infants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Període d’adaptació 

 

El temps d’acollida sempre és important però després del confinament ocasionat 

per la crisi sanitària de la COVID-19, tenint en compte que els infants han estat a casa 

compartint el mateix temps i espai únicament amb les persones del seu nucli familiar, i 
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que alguns d’ells/es farà 6 mesos que no assisteixen a l’escola, el procés d’adaptació 

del curs vinent es pot veure agreujat i pot ser més llarg en el temps.  

Haurem de ser conscients que aquests infants passaran per una separació física, 

temporal i afectiva de la seva família i que s’hauran d’adaptar a un nou espai, a noves 

persones i a noves dinàmiques. Caldrà tenir cura d’aquest temps d’acollida obviant que 

el procés d’adaptació seria únic i diferent en funció de com ho visqui cada nen/a. El 

període d’adaptació acostuma a ser un temps curt, tot i ser obert i sense un final 

concret, però sempre és un moment molt intens emocionalment.  

A l’hora d’organitzar els diferents grups d’infants, i en mesura de lo possible, hem 

mantingut la mestra de referència del curs anterior, per tal de facilitar el procés 

d’adaptació i afavorir en el benestar de l’infant a l’escola bressol.  

Pels infants nou matriculats, prèviament les famílies han d’haver fet l’entrevista amb la 

mestra l’última setmana d’agost, del 24 al 30 d’agost. 

En aquest període, demanem a les famílies: 

 No parlar mai de l’escola en termes negatius.  

 Anar acomodant, en la mesura que sigui possible, els ritmes de son, hàbits, 

alimentació i petites rutines que seguiran a la llar. 

 Ser respectuosos amb la seva incorporació progressiva sense forçar situacions. 

 Procurar que els nens vinguin el més relaxats i tranquils possibles. 

 Aclarir qualsevol dubte que tinguin amb la tutora. 

 No enganyar als nens/es. Acomiadar-se cada dia i recordar-los que més tard els 

vindreu a buscar. 

 No allargar excessivament els comiats a l’hora de deixar-los a l’escola. 

 Que visquin la incorporació del nen a l’escola, amb la major normalitat i 

optimisme possibles. 

Des de l’escola es permetrà acompanyar l’infant amb la presència dins de l’aula del seu 

referent familiar, per conjuntament facilitar-li el descobriment i confiança dels nous 

espais, dels temps, de la mestra i els nous companys. 
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Com farem l’adaptació? 

 La incorporació de l’infant a l’escola ha de ser gradual: es començarà amb poques 

hores d’assistència i s’arribarà progressivament, en funció de com estigui l’infant, 

a l’horari desitjat. Cal mantenir la puntualitat d’entrada i sortida a l’escola i que 

l’assistència sigui continuada. Es recomanarà a les famílies que els infants no facin 

jornades escolars a la llar d’infants de més de 6 hores, ja que alguns infants 

portaran mig any sense escolarització. 

 En el moment de fer la entrevista inicial, s’informarà a les famílies de les hores que 

podran venir a fer l’adaptació i dels requisits d’accés:  

1. La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si 

presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en 

els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte 

estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb 

simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.  

2. Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una 

malaltia de risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -

inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar 

crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, 

obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la 

conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip 

mèdic de referència.  

3. Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per 

una sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els 

germans que es trobin simultàniament en el període d’acollida podran 

ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi podrà 

haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.  

4. Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir 

contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de seguretat 

(1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, 

persones acompanyants i persones educadores).  
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5. Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb 

aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i 

també abans d’entrar a l’aula. També es recomana rentat de mans a la 

sortida del centre educatiu.  

6. Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb 

una mascareta higiènica o quirúrgica correctament posada. 

 Ocupació: només es permetrà un màxim de dos famílies que mantindran la 

distància de seguretat i compliran les mesures de prevenció en tot moment. En 

cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona disposi d’un 

espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, inclosos infants, persones acompanyants i 

persones educadores. Es convidarà a fer adaptació parcial a fora al jardí.  

 Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i 

desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup dins la mateixa aula. 

 Pels nouvinguts i pels infants de P0 i P1, els primers dies, l’adaptació amb 

acompanyant serà de mitja hora aproximadament. Si no es pot quedar cap 

acompanyant recomanarem que l’infant es quedi un màxim d’1 hora i que 

s’allargui l’horari segons evolució. No s’ofereix servei de menjador la primera 

setmana pels infants nou matriculats. 

 Pels infants de P2 (matriculats el curs anterior) aconsellarem a les famílies que, 

com a mínim, els acompanyin a l’aula uns 10 minuts i que després deixin l’infant 

tranquil a l’aula. Es mirarà en tot moment que no coincideixin més de 2 famílies a 

l’aula. 

 Les mestres tindrem eines d’observació per poder transmetre i facilitar a les 

famílies tota la informació de com està anant el procés d’adaptació i tanmateix, 

convidar-los a implicar-s’hi.  

 

L’adaptació del curs 2020-21 ha d’assegurar la flexibilitat del procés i deixar marge a 

possibles canvis, ja que es tracta d’un procés de retorn a l’escola perseguit per una 

situació excepcional. 
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4. PLANNIFICACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

4.1. Equip Docent 

La setmana laboral de l’equip docent és de 37 hores i mitja setmanals, 35,5 

amb infants i 1’40 hores de reunió cada dilluns. La setmana laboral de les 

mestres que fan reducció és de 25, 30 o 32 hores i mitja setmanals. 

 

Mestra Grup classe Nivell 

Gemma Parareda Moixaines 0-1 any 

Cristina Birosta Moixaines 0-1 any 

Crisina Vila Abraçades 1-2 anys 

Maria Reche Abraçades 1-2 anys 

Glòria Colomer Pessigolles 1-2 anys 

Txell Blasi Pessigolles 1-2 anys 

Irene Comas Somiadors 2-3 anys 

Anna Gol Somiadors 2-3 anys 

Sira Suport 2-3 anys 

Cristina Biosta Secretària 

Anna Gol   Direcció pedagògica 

Gemma Rica Regidora d’ensenyament 

 

La organització establerta pot variar durant el curs degut a les noves 

incorporacions d’infants o bé a alguna baixa d’algun membre del personal. En 

aquest cas, s’informarà oportunament i amb la màxima antelació 

 

       4.1.1. Claustre de mestres 

És l’òrgan pedagògic del centre i està format per les mestres tutores, les 

mestres de suport i la direcció de l’escola. Aquest curs el formem: Anna Gol, 

Cristina Birosta, Glòria Colomer, Anna Forcada, Maria Reche, Cristina Vila, la 

Txell Blasi i la Gemma Parareda. 

Les mestres fem reunions de paral·leles un cop cada quinze dies  per 

organitzar l’espai, el temps i les activitats i tenir estones sense nens per poder 
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preparar materials, endreçar classes o dedicar-se a altres tasques que amb els 

infants no es poden desenvolupar. 

 

Aquest any la direcció serà a càrrec de la Anna Gol (part pedagògica) i la 

Cristina Birosta la secretària (part administrativa). 

 

Les tasques de la direcció pedagògica són: 

- Atenció a la regidora de l’Ajuntament. 

- Redactar i enviar notes informatives a les famílies i invitacions a festes 

(e-mail, app. Bynapp) 

- Relació amb l’AMPA 

- Atenció a les inspeccions 

- Preparar papers reunió de pares  

- Omplir i tramitar QEI  

- Relacions amb diferents entitats i activitats: natació, Casablanca, teatre, 

anglès, autobusos, Espai Activa’t, Bellpuig, Roser,... 

- Buscar cursos que ens puguin semblar interessants 

- Organitzar xerrades d’especialistes  

- Comunicació amb les famílies  

- Alta com a centres formadors  

- Acollir estudiants en pràctiques (relació amb la UVic i l’IES Antòni Pou de 

Manlleu) 

- Sol·licitud centre formadors (informe cada 2 anys) 

- Coordinació organitzativa general del servei i de l’aula 

- Redactar Pla Anual  

- Redactar Valoració Pla Anual 

- Redactar i revisar les documentacions marc com el NOFC i el PEC 

- Coordinar, conduir  dinamitzar les reunions de l’equip educatiu. 

 

Les tasques de la Secretaria són més administratives: 

- Mirar correu electrònic (xtec i gmail), correspondència 

- Arxiu d’entrades i sortides de documentació 

- Relació amb l’Ajuntament (enviar documents Èrica, amb la Montse, amb 

en Jordi de la Brigada,...) 

- Supervisió del manteniment  

- Redactar PAU (Pla d’Autoprotecció) i informe simulacre 

- Solucionar problemes d’aplicacions informàtiques del Departament 

d’Ensenyament 
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- Fer els horaris de les persones de l’equip 

- Portar al dia les documentacions i les tasques del despatx 

- Administració electrònica: matrícules, baixes, controls d’assistència i 

menjador, crear expedients, crear tasques...  

- Preparar les preinscripcions, matrícules, fulls continuïtat. Control d’altes i 

baixes i matriculacions. 

- Elaborar calendari escolar i laboral 

- Casal d’estiu (preparar documentació) 

 

Comunes:  
- “Apagar focs” que poden anar sorgint al dia a dia  
- Consell Escolar  

- Consell Escolar Municipal  

 

4.2. Equip no docent 

L’escola disposa d’una cuina pròpia amb una cuinera: Maria Blancafort Codina. 

L’horari de la cuinera és de 37 hores i mitja setmanals 8 hores diàries, de 9h a 

17h, excepte el divendres que el seu horari serà de 9h a 14:30h. Ella és 

l’encarregada d’elaborar els menús juntament amb la direcció  amb el suport 

d’una la Núria May (fundació Alícia), també s’encarrega del rebost i la 

comunicació amb els proveïdors. 

 

4.3. Empreses de Serveis 

- Neteja: 

L’empresa de neteja aquest curs continuarà essent Teresa S.L. El personal de 

neteja és: 

 Teresa Soler 

 Adelina 

 

-  Jardineria i manteniment: 

El manteniment del jardí de la Llar d’Infants el fa la mateixa brigada de 

l’Ajuntament. El cap de la brigada és en Jordi Segalers. I el manteniment de 

l’escola el duu a terme en Carles Puigseslloses, conserge del CEIP  Bellpuig. 
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4.4. Alumnat de Pràctiques 

La Llar d’Infants Patuleia és Escola Formadora dels Estudiants del Grau 

d’Educació Infantil i col·labora amb la Facultat d’Educació Infantil de la 

Universitat de Vic. Durant el curs 2017-18 es va redactar l’Informe del Centre 

Formador del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per 

continuar formant part de la xarxa de centres formadors. Aquest curs s’ha 

omplert l‘aplicatiu per  acollir estudiants en pràctiques, 2 places reservades a la 

UVic  i 2 a la Universitat de Girona, en total 4 places. 

També tenim conveni amb l’IES Antoni Pous i Argila de Manlleu.  

 

 

5. ÀREA DE TREBALL AMB LES FAMÍLIES 

5.1. Òrgans de participació de les famílies 

Les famílies poden participar en el funcionament de la Patuleia com a 

representants en el consell escolar de les llars d’infants i/o com a membres de 

l’associació de famílies d’alumnes (AFA). 

       5.1.1. L’AFA.  

Des del setembre de 2001 l’escola té constituïda un AMPA que participa de 

la vida de l’escola. Els membres de l’AMPA a principis d’aquest curs 2020-21 

són: 

 Íngrid Currubí 

 Laura Fisas 

 Olga Folguerolas 

 Susanna Costa 

 

L’AFA organitza i/o col·labora en diverses festes i activitats del curs com: La 

Castanyada,  la Marató de Tv3, la Gallina Cleca, la representació Sant Jordi, la 

festa de final de curs, i altres que puguin sorgir. També ens compra material 

per Nadal i per final de curs. 

Aquest curs també es proposa que l’AFA pugui subvencionar alguna xerrada i/o 

taller per a les famílies. 
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La quota per aquest curs és de 20 euros/família i no és obligatori pagar-la. H ha 

una reducció de la quota degut a que no es preveu que es pugui celebrar cap 

festa amb les famílies. 

L’AFA es reuneix sempre que cal, no té un dia preestablert i es reuneix amb la 

direcció de l’escola sempre que és necessari i ho demani. A més, la 

representant del Consell Escolar, la  Íngrid Currubí, forma part de l’AFA i així es 

manté una reunió trimestral en els Consells Escolars. 

 

5.1.2. Consell Escolar  

Aquest curs tocarien eleccions del Consell Escolar, però han quedat suspeses pel 

curs següent, per tant les representants per aquest curs 2020-21 són les mateixes 

que el curs passat exceptuant la representant de les famílies:  

     

ANNA GOL       Directora pedagògica de la Llar d’infants 

 

GEMMA RICA  Regidora d’ensenyament de l’Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta. Actua en representació de 

l’Ajuntament. 

 

CRISTINA BIROSTA     Secretaria de la Llar d’infants i mestre 

especialista en educació infantil de la Llar 

d’infants Patuleia. Actua en representació del 

personal educador, elegida pel mateix personal 

educador segons el procediment establert amb 

caràcter general per als consells escolars dels 

centres  públics. 

 

GLÒRIA COLOMER    Tècnic superior en educació infantil de la Llar 

d’infants Patuleia. Actua en representació del 

personal  educador, elegida el mateix personal 

educador segons el procediment establert amb 

caràcter general per als consells escolars dels 
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centres públics. 

 

MARIA BLANCAFORT     Cuinera de la Llar d’infants Patuleia. Actua en 

representació del personal d’administració i 

serveis. 

 

ÍNGRID CURRUBÍ Representant de les famílies. 

 

Les places vacants es cobriran de nou a l’inici del curs escolar, abans de la 

realització de la primera reunió de Consell Escolar.  

Les reunions de Consell Escolar són tres de caràcter ordinari durant el curs 

escolar, tot i que se’n poden realitzar més. 

 

    5.1.2.1. Reunions del Consell Escolar 

No existeixen unes dates concretes per a la celebració del Consell Escolar,  

només la primera reunió en la que s’aprova la programació anual. La direcció 

de l’escola actua com Presidenta d’aquest Consell i és l’encarregada de 

convocar als seus integrants quan cal.  

 

Consell escolar i temes a tractar Dates aproximades de reunió 

Valoració adaptació i principi de curs i 

aprovació del Pla Anual, funcionament 

de l’AFA, festes... 

 

Octubre del 2020 (1r trimestre) 

Preparar les preinscripcions, parlar 

dels preus i el calendari de cara el curs 

següent, valoració de les activitats del 

primer i segon trimestre. 

 

Febrer del 2021 (2n trimestre) 

Valoració general del curs 2020-21, de 

les activitats del 3r trimestre, festa de fi 

de curs, casal d’estiu, noves propostes 

pel curs 2021-22, valoració de les 

 

 

Juny o Juliol del 2021 (3r trimestre) 
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activitats del 3r trimestre, sortides,... 

 

Al llarg del curs hi ha moltes reunions entre la direcció del centre i la regidora 

d’ensenyament per parlar del funcionament de la Llar d’Infants: personal, 

material, preinscripcions i matriculacions, calendari, preus, etc. No hi ha dies 

preestablerts, es duran a terme sempre que es requereixin. 

També es faran reunions entre les escoles del poble: CEIP Bellpuig, El Roser, 

Escola de Música, la Llar d’Infants Patuleia i l’Ajuntament. En aquest Consell 

Escolar  Municipal es parlarà de temes com les preinscripcions i matrícules, 

d’activitats realitzades d’interès comú, de la participació conjunta a la Fira del 

Tupí,... i de temes nous que puguin sorgir. A més a més, prèviament a les 

reunions del Consell Escolar Municipal, es duran a terme les reunions del 

Comitè Permanent per parlar de temes concrets com la Fira del Tupí. 

 

5.2. Comunicació amb les famílies  

La relació amb les famílies és de vital importància. Per això, establim diversos 

canals de comunicació: 

- Canal de comunicació molt directe a través de l’aplicació BYNAPP. Un canal 

de comunicació unidireccional a través d’una aplicació mòbil que connecta 

escola i família de manera instantània. Aquesta aplicació substituirà: la graella, 

les pissarres i el facebook. 

- Entrevista inicial. Abans de començar el curs els pares es reuneixen amb les 

famílies per parlar sobre l’infant. En aquesta reunió inicial ja s’informa a les 

famílies nouvingudes la metodologia i el funcionament de l’escola, 

l’adaptació,... i es resol qualsevol dubte que puguin tenir.  

- Entrevista final o sempre que es demani. Un cop finalitzat el curs i havent 

entregat els informes, els pares que ho demanin s’entrevistaran amb les tutores 

de l’aula. Al llarg del curs, les famílies poden demanar entrevistes amb les 

tutores, i a l’inrevés. 

- Tracte diari i personalitzat amb la mestra. Cada vegada que els familiars 

venen a buscar als infants, la mestra els hi fa una petita explicació de com ha 

anat el dia (l’activitat, el menjar, el dormir,...)  
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- Plafó informatiu. Les famílies hi poden trobar articles d’educació, informació 

de l’AFA,  xerrades educatives, activitats culturals... també hi ha plafons sobre 

les mestres, i sobre la nostra manera de treballar. 

- Carta principi de curs. Al començament del nou curs escolar es dona a cada 

família una carta on s’especifica què cal portar, el calendari, i diversos 

documents.  

- Entrada escola. A l’entrada de l’escola s’habilita un espai per a les famílies 

amb sofàs, una taula, revistes i articles del seu interès. Es pretén que sigui un 

espai acollidor d’intercanvi entre les famílies. 

- Racó de contes. S’habilita el racó de contes per tal que els pares es puguin 

quedar amb els seus fills a explicar-los contes. 

- Diari d’aula. El diari d’aula per donar a conèixer les activitats que fem a 

l’escola i el seu rerefons pedagògic. 

 

5.2.1 Reunions amb les famílies 

Cada any a inici de curs es realitzarà una reunió plenària amb totes les 

famílies i l’equip educatiu, per tal de presentar les línies generals del nou curs 

per al coneixement de tota la comunitat educativa. En aquesta reunió 

s’explicarà també l’equip educatiu, la organització, etc. Aquest curs a causa de 

les mesures establertes de la pandèmia del Covid 19 no es poden fer reunions 

presencials de més de 10 persones i per això hem fet entrevistes individuals 

amb totes les famílies i els hem explicat tot els punts que s’havien de tractar a 

la reunió, A part d’això també enviem una circular amb tota la informació. 

 

5.2.2 Entrevistes individuals 

Abans de començar l’infant nouvingut, es realitza una entrevista amb la família. 

Aquesta entrevista es durà a terme l’última setmana d’agost de manera 

presencial, abans que el nen/a comenci el curs, del 24 al 30 d’agost.  

Aquesta entrevista inicial de curs és el primer contacte que s’estableix amb la 

família. És important aprofitar aquest espai per generar la confiança i la 

complicitat que ha de marcar la relació entre la família i la tutora al llarg del curs 

i procurar que el contingut de l'entrevista no només respongui als interessos de 
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la mestra sinó també als de la família. Amb la finalitat de crear un clima 

adequat, fem les entrevistes a les aules ja preparades prèviament per les 

mestres, per tal que coneguin l’espai on s’estaran els seus fills/es.  

 Aquesta entrevista ens ha de permetre: 

● Establir un vincle amb les famílies. 

● Recollir dades sobre l’alumnat i la seva família. Via correu electrònic se’ls 

envia prèviament tots els documents i autoritzacions que han de portar signats, 

com també el material del seu fill/a que necessitarem a l’escola (anamnesi, 

autoritzacions de sortides, paracetamol, carta de compromís educatiu, drets 

d’imatge, protecció de dades, horaris signats,...) 

● Intercanviar idees, inquietuds i opinions que ens permetin entendre l’infant de 

manera més integral.  

● Arribar a acords i adquirir compromisos sobre l’atenció i el seguiment de 

l’infant. 

 

Si es van matriculant infants al llarg del curs, aquesta entrevista inicial es durà 

a terme una setmana abans de la seva incorporació al centre.  (Veure annex 2). 

Les famílies que vulguin una entrevista individualitzada al llarg del curs, es pot 

demanar i es buscarà l’hora que vagi bé a ambdues parts, sempre es mirarà 

que sigui dins l’horari escolar. 

 

5.2.3 Elaboració i lliurament d’informes. 

A final de curs les mestres tutores elaboren un informe completament redactat i 

personalitzat per a cada infant de l’aula. 

Els informes descriuen com és l’infant a l’escola i s’avalua el desenvolupament i 

els objectius assolits al llarg del curs. Sempre han d’anar recolzats pels 

registres de les observacions continuades a l’aula i per la reflexió posterior 

sobre les aptituds, actituds i habilitats. Han de ser entenedors, remarcant els 

punts forts de l’infant, els aspectes a millorar i les estratègies per aconseguir-

ho.  
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Aquests informe s’entrega a les famílies una setmana abans d’acabar el curs 

per deixar temps als pares i mares que vulguin demanar entrevista amb la 

tutora. 

 

6. CALENDARI GENERAL DEL CURS 2019-2020 

6.1. Calendari escolar  

 

2020 

11/09/20 Diada Nacional de Catalunya Divendres 

12/10/20 El Pilar Dilluns 

07/12/20 Pont Dilluns 

08/12/20 La Puríssima Dimarts 

25 desembre-6 de gener Vacances de Nadal 

2021 

29 de març al 5 d’abril Vacances Setmana Santa 

31/05/21 Segona Pasqua Dilluns 

24/06/21 Sant Joan Dijous 

25/06/21 Pont Divendres 

19 o 26/07/21 Festa Major  Dilluns 

 

El calendari escolar i el calendari laboral són elaborats per les mestres i 

presentats a la regidora d’educació. Aquests són aprovats i ratificats pel Ple de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.   

 

6.2. Horari dels infants 

Del dilluns 1 setembre de 2020 fins al divendres 23 de juliol de 2021. 

L’horari del curs 2020-2021 és de 8:00h a 18:00h. 

L’horari de la Llar d’Infants Patuleia ha estat tradicionalment continuat, és a dir 

que els nens i nenes fan majoritàriament tota la jornada escolar.  

 

La jornada escolar es divideix, de manera orientativa, en les següents franges: 

8:00 - 9:30        Rebuda dels infants  
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9:30 - 11:30       Assemblea, activitat programada, joc al pati, porxo, sala 

gran, rutines d’higiene, ...   

11:30 - 12:00    Les famílies poden venir a buscar els infants per anar a 

dinar a casa 

11:45 - 12:30    Dinar 

 12:30 – 13:00   Les famílies poden venir a buscar els infants 

 12:45 - 14:30    Migdiada 

 15:00 - 15:30    Les famílies poden deixar o venir a buscar els infants 

 15:45 - 16:15    Berenar 

 16:15 - 18:00    Les famílies poden venir a buscar els infants 

 

Aquests horaris seran sempre aproximats i molt flexibles i en el cas dels 

nadons l’horari és totalment flexible i les famílies venen a recollir els nadons o 

donar-los el pit quan ho demanen, per tal de respectar el ritme dels infants. 

 

 

6.3. Horari de gestió educativa 

Durant el curs 2020-2021 la distribució horària del centre serà la següent: 

 L’horari de reunions pedagògiques són dos dies al mes de 18:00h a 

19:00h. Els dies seran rotatius de dilluns a dijous per impossibilitat de trobar 

un dia que anés bé a tot l’equip de mestres. 

 Horaris de direcció d’atenció a les famílies. La direcció estarà disponible 

quan la família ho requereixi, sempre que sigui possible dins l’horari escolar.  

 L’horari de les mestres: Les mestres de la Llar d’Infants Patuleia 

actualment dediquen 7’30 hores diaris a l’atenció dels infants tot i que 

algunes mestres tenen reducció de jornada. 

 Es pot concretar entrevistes en horari diferent a l’establert, contactant amb 

la direcció prèviament. 

 L’horari a inicis de setembre és: 
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0-1 any                                                                              GEMMA PARAREDA 

   

37 hores i 30 minuts la setmana 

6 hores i 30 minuts cada dia 

8:00h-12:00h     14:30h-18:00h 

 

1 a 2 anys                                                                               MARIA RECHE                           

   

37 hores i 30 minuts la setmana 

7 hores i 30 minuts cada dia 

8:00h-12:30h     15:00h-18:00h  /  8:00h-15:30h 

 

1 a 2 anys                                                                                 CRISTINA VILA  

 

37 hores i 30 minuts la setmana 

7 hores i 30 minuts cada dia 

9:00h-13:00h     14:30h-18:00h  /  9:00-16:30 
 

 

1 a 2 anys                                                                          GLÒRIA COLOMER 

   

30 hores la setmana 

6 hores cada dia 

9:00h-12:45h     14:30h-16:45h  

 

1 a 2 anys                                                                              JUDIT CREUS 

36 hores i 30 minuts la setmana 

6 hores i 30 minuts cada dia 

8:00h-12:30h    15:00h-18:00h 
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2 a 3 anys                                                                              IRENE COMAS 

36 hores i 30 minuts la setmana 

6 hores i 30 minuts cada dia 

8:00h-13:15h    14:30h-16:45h 

 

2 a 3 anys                                                              SIRA    

15 hores la setmana 

3 hores cada dia 

15:00h-18:00h 

 

DIRECCIÓ 

    ANNA GOL                                                 CRISTINA BIROSTA     

            (2 a 3 anys)                                                           (0 a 1 any) 

      32’5 hores la setmana                                        25 hores la setmana 

        6’5 hores cada dia                                               5 hores cada dia 

          9:30h-16:00h       9:30h-14:30h    

 

Cuina                                                                                 MARIA BLANCAFORT 

 

9h a 17h, excepte el divendres que farà de 9h a 14:30h. 

 

Aquests horaris són de 37:30 h setmanals. La Cristina Birosta i l’Anna Gol fan 

reducció de jornada, per tant, fan 25h setmanals, la Cristina Vila fa 32,30h 

setmanals i la Glòria que fa 30h setmanals. 

L’ultima setmana de juliol i la última d’agost l’horari de les mestres canvia, 

entren a les 8 i pleguen a les 15h (reduint hores depenent de la reducció de 

jornada de cadascuna) per tal d’adequar les aules, fer compres, organitzar i 

tramitar sortides, manteniment de despatx… 
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6.3.1. Temporització del treball de l’equip per el curs 2018-2019 

 

Tasques Seguiment Temporització 

Adequar les classes Tutores i suports Del 24 al 31 d’agost 

Entrevistes inicials Tutores Del 24 al 30 d’agost  

Organitzar i tramitar les sortides 

fora del centre 

Directora i tutores Finals de setembre 

Programar activitats Tutores i suports Setmanalment 

Adequar espais comuns Tutores i suports Durant el curs 

Reunió Consell Escolar Direcció Octubre, març i juny (per 

determinar) 

Reunió Consell Escolar Municipal Direcció i personal 

del consell 

Octubre i juny (per 

determinar) 

Fer manteniment del despatx Equip docent  Cada vegada que calgui 

Fer manteniment de rebost i cuina Cuinera  Diari  

Revisió dels menús Cuinera, direcció, 

Nuria May i Gemma 

Rica 

Durant el curs 

Fer seguiment del manteniment de 

l’edifici 

Direcció i conserge Tot el curs 

Preparar festes populars Equip docent Tot el curs 

Preinscripcions i matriculacions Direcció Les dates les marca el 

departament 

d’ensenyament 

Festa fi de curs AMPA i personal 

docent 

23 de Juliol 

Revisar material Personal docent Durant tot el curs 

Comanda de material Direcció Durant tot el curs 

Avaluació curs Personal docent Juny 

Elaborar horaris Direcció Juny 

Programació curs vinent Personal docent Del 26 al 30 de juliol 
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7. PROGRAMACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS DEL CURS 2020-2021 

(Veure annex 1: Programació general d’activitats del curs 2020-21) 

 

Adaptació (mes de setembre) Tots els cursos. 

 Festa de la castanyada: 31 d’octubre. 

 Sortida al bosc per veure la tardor (P2). 

 Santa Cecília: del 16 al 22 de novembre.  

 El Nadal: del 1 de desembre fins el 6 de gener. 

- Participació a la Marató de Tv3: 13 de desembre 

- Sortida al bosc a buscar el Tió 

- Tió: 24 de desembre  

 

 El carnestoltes: del 8 al 12 de febrer  

- Dijous Llarder: 11 de febrer 

- Carnestoltes: 12 de febrer (tema: Els contes) 

 Fer la mona de Pasqua:  

 Mes del conte: tot el mes d’abril 

 Representació de la llegenda de Sant Jordi per part de l’AFA: 23 d’abril a 

la tarda. 

 Festa de la Primavera.  

 Fira del Tupí: 3a. setmana de maig  

 Sortida a Mas Casablanca:  

 Revetlla de Sant Joan: 23 de juny  

 Festa de fi de curs: 23 de juliol 

 

NOTA: aquesta programació d’activitat i festes es farà internament a 

cada aula, dins el grup bombolla. Sempre que la situació ho permeti, les 

tornarem a fer obertes a les famílies i amb grups barrejats. 

    

ANGLÈS a P2: Aquest curs l’anglès el durà a terme la Irene Comas, mestra del 

grup de P2. 
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         7.1. Sortides pedagògiques 

Sortida  Grup Data Cost de la sortida 

A la Pl. Francesc Macià P1 i P2 Diversos dies 0€ 

 

Al bosc a la tardor 

P1 

(caminants) i 

P2 

 

Octubre 

 

0€ 

 

Sortida pel poble a 

veure l’ambientació 

nadalenca 

 

P1 (si és 

possible)i P2  

 

 

Desembre  

 

0€ 

 

Sortida al bosc a 

buscar el Tió 

P2  

P1 (els que 

caminen) 

 

Desembre  

 

0€ 

Rua de Carnestoltes 

escoles 

(segons evolució de la 

pandèmia) 

Tota l’escola 

acompanyats 

per les 

famílies 

 

Tarda 13 de 

febrer 

 

0€ 

 

Sortida per Sant Jordi P1 i P2 23 d’abril 0€ 

Sortida a Casablanca  P2 (segons evolució 

de la pandèmia) 

20€ (aprox.) 

Diverses sortides per 

conèixer el nostre poble 

(entorn, oficis, mercat, 

comerços,...) 

 

P1 i P2 

 

Al llarg del curs 

 

0€ 

Sortida al bosc per la 

primavera 

 

P1 i P2 

 

Diversos dies 

 

0€ 

Parc de les Set Fonts P1  3r trimestre  0€ 

Parc de les Set Fonts P2 Al llarg del curs 0€ 
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8. ÀREA D’INFRAESTRUCTURA, SEGURETAT I SALUT  

La Patuleia està dividida en diferents aules i ambients que anem modificant 

segons les necessitats dels infants. Aquest curs, els espais de l’escola són: 

P0: Moixaines 

P1: Abraçades 

P1: Pessigolles 

P2: Somiadors 

El jardí 

El porxo interior amb els ambients de:  

 L’ambient de la llum i la foscor. En aquest ambient hi troben diferents 

materials on la foscor serà protagonista, sempre amb uns punts de llum com 

serà un retroprojector, una taula de llum, caixes fosques, lots…. o un racó on 

hi haurà instal·lada una llum freda on els infants podran jugar amb objectes i 

materials fosforescents on podran crear, comparar…tot un món màgic que 

ajudarà a no tenir por a la foscor sinó tot al contrari, a gaudir d’ella. 

 L’ambient teatral. En aquest ambient els infants poden introduir-se en un 

món de fantasia i imaginació, on aquest espai de joc simbòlic disposa d’una 

ambientació que convida a disfressar-se i mirar la pròpia transformació, com 

miralls, robes, mascares, barrets, sabates…, posar-se perruques, collarets… 

els fa trencar amb la rutina diària de classe i contribueix a desenvolupar la 

imaginació i creativitat i fins i tot agafar la identitat de personatges coneguts 

a través de titelles. És una experiència molt positiva per tal d’enfortir la 

pròpia autoestima. 

 L’ambient dels miralls. En aquest ambient s’hi troben  miralls de diferents  

formes, mides i efectes òptics, a diferència dels que ja n’estan habituats. És 

una manera de facilitar més oportunitats de explorar amb els objectes a 

diversos nivells, multisensorial i matemàtic. Els jocs que fan davant el mirall 

els ajuden en el seu desenvolupament i reforçament del llenguatge. Aquests 

jocs també són molt importants per estimular la maduració del cervell i 

ajuden a millorar la coordinació i precisió dels moviments i afavoreixen la 

relació nen-adult. 
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 Ambient de les construccions. L’ambient de les construccions ens ofereix 

una oferta molt variada amb materials no estructurats i diversificats. Es tracta 

d’un espai destinat a les grans construccions amb peces de fusta pensades t 

per treballar conceptes matemàtics. 

A la Sala Gran hi tenim: 

 Taller d’Art. El taller d’art és el lloc per excel·lència per a la experimentació, 

la investigació i la manipulació. Es tracta d’un espai més lluminós, pensat i 

preparat per refrescar les ments i començar de zero en la creativitat dels 

més petits a través de diferents propostes educatives i artístiques per part de 

l’educadora, gràcies a una varietat de materials com ara el modelatge amb 

fang, pasta de sal,  aquarel·les, temperes, retoladors, materials naturals per 

fer composicions diverses, etc.  

 Espai de Psicomotricitat o Ioga. 

 

8.1. Seguretat : Pla d’Autoprotecció  

El Pla d’Autoprotecció es revisa a principis de setembre amb tot el personal 

de l’escola i es farà el simulacre a finals d’octubre. 

Un cop realitzat el simulacre, s’ha de fer la valoració i redactar un informe de 

com ha anat i les incidències que puguin haver sorgit. 

 

8.2. Salut a la llar d’infants 

A principis de curs, la direcció pedagògica fa arribar a les famílies via e-mail 

el document “Criteris de no assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar 

d’infants durant un període de temps determinat a causa de malalties 

transmissibles”, elaborat pel Departament de Salut Pública de la Generalitat de 

Catalunya. Aquest document ens serveix de referència a l’escola per compartir 

amb les famílies quines són les manifestacions de malaltia que impliquen la 

recomanació que els infants no assisteixin a l’escola. 

Aquest curs també es farà arribar a totes les famílies la Declaració de 

Responsabilitat davant el Covid 19 que totes hauran de signar si volen que el 

seu fill/a assisteixi al centre juntament amb el llistat de comprovació de 

símptomes dels infants amb Covid 19. 
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També es dura a terme un estudi de climatització per tal de solucionar 

problemes de calor durat els mesos d’estiu. 

 

8.3. Projecte Desendolla’t  

 

Aquest curs continuem participant en el Projecte Desendolla’t. Consisteix en 

promoure un consum energètic responsable mitjançant la telemesura i la 

telegestió.  Aquest curs s’ha digitalitzat la part nova de l’escola des del Consell 

Comarcal d’Osona. 

Des de l’escola també pretenem fer un estalvi energètic tot tancant els llums 

quan no són necessaris, tancar finestres per tal que no entri el fred a l’hivern,... 
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9. REVISIÓ DEL PLA ANUAL 

La revisió del Pla anual es farà a dos nivells, el d’aula i el d’escola. Totes les 

activitats que es vagin realitzant a nivell d’aula seran avaluades de forma 

continua per les tutores de cada nivell en les reunions corresponents. 

Les activitats que es realitzin a nivell d’escola s’avaluaran sempre en el 

següent claustre després de realitzar-les i es valorarà si es continuaran fent de 

cara el curs següent o no tot incorporant les modificacions i replantejaments 

pertinents. Tot aquest treball quedarà recollit a la memòria anual del centre. 
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10. ACTIVITATS DE MILLORA I D’INNOVACIÓ EDUCATIVA ADREÇADES ALS INFANTS I/O FAMÍLIES 

 

Objectius Accions a desenvolupar Responsables Participants Calendari Criteris d’avaluació 

 

 

 

Fomentar la llibertat dels 

infants en el seu propi procés 

d’aprenentatge (treballar per 

ambients i grups reduïts). 

1. Fer una anàlisi específica dels 

usos dels diferents espais de la llar 

d’infants.  

2. Fer un estudi de les necessitats 

d’espais que requerim per a 

desenvolupar la tasca pedagògica.  

3. Crear espais acollidors, 

agradables i amb estímuls.  

4. Fomentar moments diaris en què 

els infants puguin decidir la seva 

activitat. 

 

 

 

Direcció 

pedagògica 

 

 

 

Totes les mestres 

i els infants de P1 

i P2. 

 

 

 

Al llarg del 

curs 

A partir de l’observació 
dels nens i nenes en els 
diferents ambients, ens 
els replantegem i 
renovem o modifiquem 
els materials i la seva 
disposició. Per això, 
mensualment, 
analitzarem cada ambient 
amb les observacions 
efectuades i farem els 
canvis pertinents per 
adaptar-los o, per contra, 
el deixarem com està si ja 
respon prou als objectius 
plantejats. 

 

Respectar el ritme de descans 

dels infants 

 

1.Comprar càmeres pel dormitori 

dels lactants i pel dormitori gran. 

2.Descarregar aplicació a les tablets 

 

Totes les  

mestres 

 

Totes les mestres 

i tots els infants 

 

Al llarg del 

curs 

 
Observar si millora el 
descans dels infants i la 
seva actitud un cop 
desperts. 

 

Continuar amb les vies de 

comunicació amb les famílies: 

-  Enviar tota la informació de cada 

infant de manera personal i 

intransferible a través del Bynapp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resposta de les 

famílies. Observar si es 
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Bynapp, grup de whatsapp. - Enviar informació periòdicament a 

les famílies sobre l’activitat realitzada 

a la llar d’infants a través de la nova 

aplicació, així com també penjar-hi 

notícies periòdicament, que siguin 

consultables per les famílies. 

 - Crear un grup de whatsapp per 

nivells amb un responsable per 

facilitar la comunicació entre les 

mateixes famílies. 

 

Totes les mestres Tot l’equip de 

mestres, direcció i 

famílies 

Tot el curs miren l’aplicació i els hi 

arriba la informació clara.  

 

Consolidar el jardí com un 

espai de joc educatiu i ric amb 

propostes (jardí gran i jardí 

dels lactants) 

 

(Dinamitzar el jardí més 

adequadament per tal que 

esdevinguin motor de joc, 

proporcionant estímuls 

constants als infants). 

 

Pensar com millorar les condicions, 

estat i característiques del pati, per 

fer-lo més estimulant sensorialment i 

psicomotriu per als infants. 

-Planificar l’ús dels nous espais i la 

introducció als infants d’aquests nous 

espais a través del respecte i la cura 

pels elements, jocs, materials i 

també per a ells mateixos. 

 

Direcció 

 

Equip educatiu, 

AMPA, 

Ajuntament i 

famílies 

 

Al llarg del 

curs 

 

Observació directa de 

quin joc faran els infants 

amb les noves propostes. 
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Documentar petites històries i 

accions que mostren els 

processos d’aprenentatge i de 

relació dels infants dins de 

l’aula.  

 

Fer el Diari d’aula setmanalment, 

deixar-lo a l’abast de les famílies i 

dels infants. 

Documentar els ambients de l’aula 

 

 

Tutores d’aula 

 

 

Mestres i famílies 

 

El diari 

d’aula 

s’elabora 

setmanal-

ment. 

 

Observació de l’interès de 

les famílies i els infants, si 

se’l miren, comentaris que 

puguin fer, etc. 

 

Llibre viatger 

0-1 caixa de massatges 

1-2 les famílies 

2-3 un cap de setmana a casa 

de... 

Realitzant un “Llibre viatger” per 

cada aula.  

A l’aula de 0-1 consta d’una caixeta 

per fer massatges als lactants que 

les famílies s’enduran. 

A les aules de 1-2 les famílies han 

d’elaborar una pàgina del llibre i 

explicar a través d’imatges i escrit qui 

són, les seves aficions, que expliquin 

què els agrada, etc. per tal de 

conèixer més els companys de l’aula.  

A les aules de 2-3 les famílies han 

d’elaborar una pàgina del llibre i 

explicar que han fet durant el cap de 

setmana 

 

Mestres tutores 

 

Famílies i mestres 

 

Tot el curs 

 

Interès i participació de 

les famílies. 

 

Apropar la Ciència als infants 

 

Setmana de la llum 

 

Tot l’equip 

 

Tota l’escola 

El 

Laboratori 

 

Motivació i participació 
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Laboratori 0-3 

Laboratori d’aigua 

educatiu i els 

organitzadors del 

laboratori 0-3 

0-3 el 13 de 

març i la 

resta al 

llarg del 

curs 

dels infants. 

 

11. PROJECTES D’ESCOLA 

Aquest curs continuarem amb els projectes de L’hort a l’escola i de Ioga per a infants. A més a més volem dur a terme el de Els 

ambients i El jardí, un espai educatiu més i el projecte d’alimentació Som el què mengem. 

 

Projecte  Responsable  Participants  Data d’inici Previsió continuïtat 

 

L’hort a l’escola 

 

Totes les mestres 

Mestres de P1 i P2 i els 

infants. Al principi infants 

de P1 (que caminin) i P2. 

 

Setembre 

 

Permanent 

 

Ioga per a infants 

 

Mestres tutores 

En principi infants de P1 i 

P2 amb les mestres 

tutores. 

 

Octubre   

 

Permanent 

Els ambients (a partir de les 

idees que podem obtenir de la 

documentació sobre Pistoia, 

volem replantejar-nos nous 

materials, ambients i 

 

 

Totes les mestres 

 

 

P0, P1 i P2 

 

 

Octubre 

 

 

Permanent 
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propostes educatives) 

El jardí, un espai educatiu 

més (jardí gran i jardí dels 

lactants) 

Totes les mestres Mestres, famílies i 

Ajuntament 

Novembre Permanent 

Som el què mengem Fundació Alícia, Ajuntament i 

cuinera 

Mestres i cuinera Setembre Permanent 

Descobrim els Contes Totes les mestres P0, P1, P2 Setembre Permanent 

 

12. OBJECTIUS DE FUNCIONAMENT I MILLORA EN L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ EDUCATIVA. 

 

Objectius Accions a desenvolupar Responsable Participants Calendari Criteris d’avaluació 

 

Actualitzar les diferents 

documentacions de l’escola: 

PEC  

Reflexionar sobre la manera de 

fer de l’escola, la seva filosofia, 

etc. i  donar a conèixer el 

Projecte Educatiu del Centre un 

cop estigui aprovat.  

 

Direcció  

 

Equip educatiu 

 

Al llarg del curs 

2017-18 

 

Grau d’implicació del 

Equip Educatiu i la 

Direcció 

 

 

Continuar amb el projecte E-set  

Digitalitzar i escanejar les 

matrícules, canvis d’horari, 

tasques i expedients per tal 

d’establir una comunicació més 

directa i permanent amb 

l’Ajuntament. 

 

 

Direcció  

 

 

Secretària i 

Ajuntament 

 

 

Tot el curs 

 

Grau d’implicació de la 

Direcció i l’Ajuntament 
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Continuar amb les figures de la 

direcció pedagògica i de la 

secretària administrativa  

Repartir-se les tasques de 

direcció dividides en dues parts:  

- pedagògica 

- administrativa 

 

Ajuntament 

 

Direcció 

Secretària  

Ajuntament 

 

2 cursos 

 

Grau d’implicació en les 

tasques que li correspon 

a cada una 

 

Crear processos de reflexió i 

millora a partir de la formació 

permanent 

 

Buscar cursos i assessoraments 

que ens ajudin a millorar tot  

 

Crear processos de reflexió i 

millora a partir de la formació 

permanent. 

 

 

Direcció 

 

Equip educatiu 

 

Permanent 

 

Grau d’implicació de 

l’equip educatiu 

 

Formar-se sobre la Covd-19 i 

complir els protocols establerts  

 

Aplicar les mesures de seguretat 

establertes pel Covid 19 apreses 

en la formació permanent 

 

Ajuntament i 

direcció 

Ajuntament 

Equip educatiu 

Personal no docent 

Alumnat 

Famílies 

 

Durant la 

pandèmia 

 

Grau d’implicació i 

compliment 
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13. FORMACIÓ 

Activitat Entitat Organitzadora Participants Calendari i horari 

Formació Covid-19 Odissea Tot el personal 

educador 

1r trimestre 

    

 

Les mestres al llarg del curs realitzem una formació permanent  a partir de cursos, tallers i/o seminaris, tant presencials com a 

través de plataformes educatives (Somdocents, Prisma, etc.). Cursos, tallers i/o seminaris segons les nostres necessitats, 

interessos i mancances.  
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ANNEX 1. PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS GENERALS CURS 2020-21 

Les àrees d’experiència i desenvolupament en les que s’han de tractar de manera globalitzada les activitats i projectes d’escola són:  

Descoberta d’un mateix i dels altres.  

Descoberta de l’entorn.   

Comunicació i llenguatges.  

 

 Els objectius generals del Cicle 0-3 anys que estan presents en cada una de les activitats que es porten a terme a l’escola són:  

1- Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar 

les pròpies emocions i sentiments.  

2- Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments 

socials que facilitin la integració en el grup.  

3- Participar amb iniciativa i constància en les activitats de la vida quotidiana d’alimentació, repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia 

i orientar-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals. 

4- Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una 

progressiva millora del llenguatge oral. 

5- Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes 

i l’orientació en l’espai quotidià.  

6- Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de vivències pròpies i establir relacions entre els objectes segons les seves 

característiques perceptives.  

7- Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica, i anar representant-les a través d’un incipient joc simbòlic.  

8- Iniciar-se en la descoberta del llenguatge corporal, verbal, matemàtic musical i plàstic.  
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS CURS 2019-2020 

D’acord amb l’article 56.6 de la Llei 12/2009 es determina que l’Educació Infantil s’ha de centrar en els continguts educatius relacionats amb el moviment, el 

control corporal, les primeres manifestacions de la comunicació i el llenguatge, les pautes elementals de convivència i la relació social i la descoberta de 

l’entorn proper dels infants. Aquesta etapa educativa ha de contribuir al desenvolupament emocional, afectiu físic i motor, social i cognitiu.  

L’educació dels infants i els primers aprenentatges es fan a la família però en el moment que el infant entra en el món escolar aquesta responsabilitat 

educativa es comparteix.  

Al Cicle 0-3 anys hem d’afavorir el desenvolupament d’aquestes capacitats que faran als infants créixer integralment com a persones iguals:  

Capacitat 1: Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.  

Capacitat 2: Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les altres persones.  

Capacitat 3: Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.  

Capacitat 4: Pensar crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.  

Capacitat 5: Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions habituals mitjançant els diversos llenguatges (oral, plàstic, 

corporal ...).  

Capacitat 6: Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i 

culturals.  

Capacitat 7: Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.  

Capacitat 8: Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones tot iniciant-se en la relació pacifica dels conflictes.  
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Capacitat 9: Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una autonomia  personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a 

la integració social. 

 

ACTIVITAT 

 

OBJECTIUS GENERALS CAPACITATS A DESENVOLUPAR  PER ELS INFANTS 

 

ESPAI 

 

 

JOC LLIURE PER 

AMBIENTS 

Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne 

l’organització a partir de les pròpies vivències i 

establir relacions entre objectes segons les seves 

característiques perceptives. 

Establir relacions afectives positives. 

Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat 

lúdica i anar-les representant a través del joc. 

Identificar-se com a persona, assolir el grau de 

seguretat afectiva i emocional corresponent al seu 

moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i 

expressar les pròpies emocions i sentiments. 

 

 

 

 

Totes les capacitats 

 

Aules P-0 P-1 

P2 

 

 

JOCS DE FALDA 

Identificar-se com a persona, assolir el grau de 

seguretat afectiva i emocional corresponent al seu 

moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i 

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

 

Aules P-0 P-1 
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 expressar les pròpies emocions i sentiments. 

 

 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

 

 

 

JOC 

D’ARROSSEGAR-

NOS 

 

Identificar-se com a persona, assolir el grau de 

seguretat afectiva i emocional corresponent al seu 

moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i 

expressar les pròpies emocions i sentiments. 

 

Establir relacions afectives positives apreciant 

progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se 

en l’adquisició de comportaments socials que 

facilitin la integració en el grup.  

 

 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.  

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

 

 

 

Aules P-0 P-1 

 

 

 

 

PSICOMOTRICITAT 

I  

Identificar-se com a persona, assolir el grau de 

seguretat afectiva i emocional corresponent al seu 

moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i 

expressar les pròpies emocions i sentiments.  

 

Establir relacions afectives positives. Comprendre el 

llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i 

 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats. 

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

 

 

 

Sala de 

psicomotricitat, 

jardí i aules 
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INICIACIÓ AL IOGA 

 

expressar-se a través del moviment, el gest el joc i la 

paraula, amb una progressiva millora del llenguatge 

oral.  

 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva 

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels  

objectes i l’orientació en l’espai quotidià. Projectar 

les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica i 

anar representant-les.  

 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal, ...)  

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓ, 

EXPLORACIÓ, 

EXPERIMENTACIÓ, 

MANIPULACIÓ 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva 

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels 

objectes i l’orientació en l’espai quotidià. 

 

 Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat 

lúdica, i anar representant-les  a través d’un 

incipient joc simbòlic.  

 

Identificar-se com a persona, assolir el grau de 

 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.  

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

 

 

 

 

Taller d’art, 

ambients 

porxo, jardí i 

aules 
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 seguretat afectiva i emocional corresponent al seu 

moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i 

expressar les seves pròpies emocions i sentiments.  

 

Establir relacions afectives positives. Comprendre el 

llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i 

expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i 

la paraula.  

 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal, ...).  

 

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i  físic amb 

una actitud de curiositat i respecte i participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

 

 

 

 

PANERA DELS 

TRESORS 

I JOC HEURÍSTIC 

 

 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva 

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels 

objectes i l’orientació en l’espai quotidià.  

 

Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat 

lúdica.  

 

Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.  

 

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les 

habilitats matemàtiques bàsiques.  

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

 

 

Aules 
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comunicar-se i expressar-se a través del moviment, 

el gest, el joc i la paraula.  

 

 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal, ...)  

   

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic amb 

una actitud de curiositat i respecte i participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

 

 

 

 

 

JOC SIMBÒLIC 

 

 

 

 

Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne 

l’organització a partir de les pròpies vivències i 

establir relacions entre objectes segons les seves 

característiques perceptives. 

 

Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat 

lúdica i anar-les representant a través d’un joc 

simbòlic. 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en 

accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.  

 

Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que 

els portin cap a una autonomia  personal, cap a la 

col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 

 

 

 

 

Aules, porxo, 

Sala Gran i jardí 



Pla Anual 2020-21 

 

 

 

45 

 

  

Establir relacions afectives positives, comprenent i 

apreciant progressivament el seu entorn immediat, 

iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials 

que facilitin la integració en el grup. 

 

Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, 

comunicar-se i expressar-se a través del moviment, 

el gest, el joc i la paraula.  

 

 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal ...).  

 

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb 

una actitud de curiositat i respecte i participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida 

quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en 

conseqüència.  

 

 

 

 

 

MÚSICA 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva     

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels 

objectes i l’orientació en l’espai quotidià.  

 

Iniciar-se en la descoberta del llenguatge corporal, 

verbal matemàtic, musical i plàstic.  

 

 

 

 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.  

 

 

 

 

 

Sala gran, jardí 
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(CANÇONS, 

AUDICIONS, 

DANSES,  

INSTRUMENTS) 

 

Reconèixer i participar activament de danses i 

cançons senzilles. Projectar les pròpies vivències a 

través de l’activitat lúdica.  

 

Identificar-se com a persona, assolir el grau de 

seguretat afectiva i emocional corresponent al seu 

moment maduratiu, , i esforçar-se per manifestar i 

expressar les pròpies emocions i sentiments. 

 

Establir relacions afectives positives. Comprendre el 

llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i 

expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i 

la paraula.    

 

  

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

  

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal, ...).  

  

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic amb 

una actitud de curiositat i respecte I participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

i aules. 

 

 

 

CONTES, TITELLES, 

POEMES,... 

Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat 

lúdica i anar representant-les a través d’un incipient 

joc simbòlic.  

 

Identificar-se com a persona, assolir el grau de 

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

 

 

Aules, ambient 
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 seguretat afectiva i emocional corresponent al seu 

moment maduratiu,  i esforçar-se per manifestar i 

expressar les pròpies emocions i sentiments.  

 

Establir relacions afectives positives.  Comprendre el 

llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i 

expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i 

la paraula.  

 

  

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal, ...).  

  

 

teatral i racó 

de la biblioteca 

 

 

 

 

ART A L’ESCOLA 

Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge 

corporal, verbal, matemàtic i plàstic. 

 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva 

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels 

objectes i l’orientació en l’espai quotidià. Projectar 

les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica.  

 

Comunicar-se i expressar-se a través del moviment, 

el gest i la paraula. 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.    

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

  

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic amb 

una actitud de curiositat i respecte i participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

 

 

 

Taller d’art 
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Identificar-se com a persona, assolir el grau de 

seguretat afectiva i emocional corresponent al seu 

moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i 

expressar les pròpies emocions i sentiments.  

 

 

Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que 

els portin cap a una autonomia  personal, cap a la 

col·laboració amb el grup i cap a la integració social.  

 

 

 

 

SORTIDES PER 

L’ENTORN PROPER 

Establir relacions afectives positives, comprenent i 

apreciant progressivament el seu entorn immediat, 

iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials 

que facilitin la integració en el grup.  

 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva 

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels 

objectes i l’orientació en l’espai quotidià.  

 

Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne 

l’organització a partir de vivències pròpies i establir 

relacions entre els objectes segons les seves 

característiques perceptives.  

 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.  

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb 

una actitud de curiositat i respecte i participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

 

 

 

Entorn natural i 

social de 

l’escola 
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 Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida 

quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en 

conseqüència.  

  

Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que 

els portin cap a una autonomia  personal, cap a la 

col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 

 

 

 

 

HÀBITS I RUTINES 

 

Identificar-se com a persona, assolir el grau de 

seguretat afectiva i emocional corresponent al seu 

moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar les 

pròpies emocions i sentiments.  

 

Establir relacions afectives positives, comprenent i 

apreciant progressivament el seu entorn immediat, 

iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials 

que facilitin la integració en el grup. 

 

Participar amb iniciativa i constància en les activitats 

de la vida quotidiana d’alimentació, repòs i higiene 

personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.  

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en 

accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.  

 

 

 

 

Tota l’escola 
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orientar-se en les seqüències temporals quotidianes 

i en els espais que li són habituals. 

 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva 

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels 

objectes i l’orientació en l’espai quotidià.  

 

Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne 

l’organització a partir de vivències pròpies i establir 

relacions entre els objectes segons les seves 

característiques perceptives.  

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal ...).  

 

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb 

una actitud de curiositat i respecte i participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida 

quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en 

conseqüència.  

 

Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que 

els portin cap a una autonomia  personal, cap a la 

col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 
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ANNEX 2 

PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-21 DE LA 

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PATULEIA 
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1. OBJECTIU DEL DOCUMENT 

 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 puguem reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri 

entre protecció de la salut de les persones a la llar d’infants (infants, famílies i personal docent i no docent), la correcta gestió de la pandèmia i 

el dret de tots infants a una educació de qualitat.  

Aquest Pla d’actuació es complementa amb les Instruccions per al curs 2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives: 

- L’escola ha de ser un entorn segur amb el risc mínim assumible. 

- A través de les mesures proposades, l’escola bressol garanteix amb aquest pla les 

condicions de contribuir el control de l’epidèmia i la ràpida identificació de casos i de 

contactes. 

- Malgrat la pandèmia, tots els infants han de tenir accés a l’educació en condicions 

d’equitat. 

- L’aprenentatge a l’escola bressol procurarà establir la màxima normalitat, seguint les 

instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació. 

En una societat amb grans incerteses, cal que la llar d’infants pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a 

l’aprenentatge i a l’acompanyament dels més petits i les seves famílies tot aplicant les mesures sanitàries de protecció. 
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Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat de la llar d’infants i del seu entorn. El marc 

que es proposa serà fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic. 

A l’inici de curs, direcció comprovarà que tots els ítems del llistat de comprovació per a l’obertura de centres educatius a l’inici de curs, estigui 

completada (vegeu annex 5). 

 

1. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA  

 Seguretat  

 Salut  

 Equitat  

 Vigència 

2. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT 

Tenint en compte que una de les necessitats actuals és la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos, la 

Patuleia tindrà en compte diferents aspectes com: 

2.1. Grups estables de convivència i socialització 

Aquest curs, a l’inici de setembre, la Patuleia tindrà 4 grups estables de convivència i socialització: 

 P0: 1 (amb 3 infants), amb 2 mestres 

 P1: 2 (de 9 i 11 infants), amb 2 mestres cada grup 

 P2:1 (de 16 infants), amb 2 mestres cada grup i una mestra especialista d’anglès a hores. 

En principi no hi ha d’haver relació entre els grups ni terceres persones però en cas de necessitat, es compliran rigorosament les mesures de 

protecció individual, distanciament físic i/o ús de la mascareta. 
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2.2. Mesures de prevenció del personal 

 Distanciament físic. Les aules són espaioses i la seva organització espacial permet mantenir la distància interpersonal mínima d’un 

metre, tot i que en els grups estables plantejats no és necessari requerir aquesta distància física. 

 Higiene de mans. Tant els infants com tot el personal educatiu durà una exhaustiva neteja de mans amb aigua i sabó. 

Els infants es rentaran les mans  a l’arribada i a la sortida de la Patuleia, abans i després dels àpats i abans  després d’anar al WC o després del 

canvi de bolquers, abans i després de les diferents activitats com també de la sortida al jardí. 

En el cas del personal docent i no docent, el rentat de mans es durà a terme a l’arribada al centre abans del contacte amb els infants, abans i 

després d’entrar en contacte amb els aliments dels àpats dels infants i dels propis, abans i després de les rutines de canvi de bolquers o 

acompanyar a l’infant al WC, abans i després de mocar a un infant (amb mocadors d’un sol ús), abans i després d’anar al WC i com a mínim una 

vegada cada 2 hores. 

Cada aula disposa de pica per rentar-se les mans amb aigua i sabó i tovalloles d’un sol ús (de paper) i dispensadors de solució hidroalcohòlica 

per a ús del personal de l’escola. 

La zona d’accés a l’escola també disposa de solució hidroalcohòlica per a les famílies, com també catifes desinfectants.  

 Ús de mascareta. A la Patuleia, al ser infants menors de 3 anys, l’ús de mascareta no està indicada, però si pel personal docent i no 

docent. També s’ha de portar posada en els espais comuns com les entrades i sortides, passadissos, lavabos, despatx, porxos, jardí i si es vol 

accedir a una altra aula amb un grup estable que no és el propi. Les pantalles protectores s’utilitzaran en els canvis de bolquers i a l’hora del 

àpats. 

Les mascaretes quirúrgiques i les FFP2, com tots els EPIs ens els proporcionarà l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta abans de l’inici de curs.  

 Requisits d’accés a la Llar d’Infants Patuleia. Per entrar a la Llar d’Infants s’han de complir 2 requisits imprescindibles: 

1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb 

qualsevol altre quadre infecciós sense haver-se pres prèviament cap fàrmac. 

2. No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció 

per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora 
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de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a 

complicacions de la COVID-19: 

▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport respiratori. 

▪ Malalties cardíaques greus. 

▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments immunosupressors). 

▪ Diabetis mal controlada. 

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 Control de símptomes. Les famílies, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una 

declaració responsable (que facilitarem des de l’escola) a través de la qual faran constar que són coneixedores de la situació actual de 

pandèmia amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment. I que es 

comprometen a no portar l’infant a la llar d’infants en cas que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els 

darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures oportunes.  

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (que enviarem a les famílies). La família ha de comunicar al centre si ha 

presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres 

mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

 

2.3. La neteja, la desinfecció i la ventilació 
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Hem elaborat un quadre amb tots els aspectes a tenir en compte, basat en les recomanacions del Departament de Salut (vegeu annex 2). En el 

cas d’un ús temporal d’algun espai de manera compartida entre diferents grups preveurem que en cada canvi de grup cal fer una  neteja i 

desinfecció i la ventilació abans de l’ocupació de l’espai per un altre grup. Aquests espais seran els de la sala de psicomotricitat, el taller d’art, la 

biblioteca i el porxo interior. 

 

Gestió de residus  

Els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llençaran en contenidors amb bossa i 

tapa. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, es llençaran al contenidor de rebuig. En el cas 

que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, tancarem en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha 

aïllat la persona i introduirem aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus. 

2.4. Promoció de la salut i suport emocional  

La situació de confinament i la pandèmia poden haver tingut conseqüències emocionals per a molts infants. La tornada a l’escola representa 

una bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes. Les primeres setmanes es realitzaran activitats que permetin adaptació 

progressiva de l’alumnat al nou curs i als canvis en el centre educatiu. 

 

2.5. Gestió dels casos: protocol d’actuació en cas de detecció de símptomes compatibles amb covid19 
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És important remarcar el fet que, amb les dades que disposem a data d’avui, només el 0,23% dels casos notificats de COVID19 son infants en la 

franja entre 0 i 4 anys. 

No obstant, tal i com es reflexa en aquest protocol d’obertura, seguirem treballant en els dos grans pilars per combatre aquesta pandèmia: Les 

mesures de protecció (Grups de convivència estables, higiene i desinfecció de mans i espais, mascaretes, distàncies de seguretat...) i la 

Traçabilitat (seguiment de casos compatibles). 

Es per això que és tan important establir un protocol clar de les mesures a prendre en cas de detecció de possibles casos compatibles amb la 

COVID19. 

Per una banda, s’establiran una sèrie de requisits de control de simptomatologia, i per una altre, es definirà com es gestionen els possibles 

casos. 

1) Requisits d’Assistència i Control de Símptomes 

No podran assistir al centre:  

 Alumnes o treballador@s amb simptomatologia compatible. 

 Alumnes o treballador@s convivents amb persones diagnosticades com a positives o amb símptomes compatibles els últims 14 

dies. 

Es farà un control dels Símptomes compatibles 
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 Declaració a l’inici del curs per part de pares o tutors, conformes son coneixedors de la situació de pandèmia que vivim i es 

comprometen a no portar als infants en cas de simptomatologia compatible durant els darrers 14 dies, a més de la obligació de 

comunicar-ho a la llar d’infants. 

 Llistat de comprovació de símptomes (es pot plantejar la comprovació de la temperatura a l’arribada, en funció de la situació 

epidemiològica) 

2) Gestió de casos 

S’establirà com a COORDINADOR, i per tant responsable de les actuacions, a la direcció de la llar d’infants. 

 No es permetrà l’assistència de treballadors  o alumnes amb símptomes compatibles, o bé que es trobin en aïllament domiciliari 

per investigació i diagnòstic, o bé que es trobin en situació de quarantena per contacte estret amb un positiu diagnosticat. 

 S’ha d’establir un sistema ràpid de coordinació entre la llar d’infants, els Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament i el 

CAP (l’interlocutor és la infermera) 

 Una vegada detectat un possible cas, es mantindrà separat en una zona d’ús individual, el despatx. Si cal que estigui 

acompanyat, la persona que l’acompanyi ha de dur mascareta i intentar mantenir la distància de seguretat. 

 La tutora contactarà amb la família per coordinar la seva recollida. 

 La Directora o la tutora trucarà al 061 en cas de símptomes de gravetat. 

 L’Equip Directiu ha de donar avís als Serveis Territorials del Departament d’Educació, i aquests faran el mateix amb Salut Pública. 

 Atenció immediata del sospitós al CAP de referència (el CAP valorarà si es fa investigació i PCR i si cal aïllament fins a l’obtenció 

de resultats) 
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 Els Serveis Territorials seran qui ho comunicaran a l’Ajuntament, i el Departament de Salut qui decidirà en cada cas, si s’aïlla el 

grup de convivència en quarantena, més de un grup de convivència o fins i tot si es tanca el centre educatiu. (*) 

(*) De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments parcials o total del centre serien:  

Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per 

tant es plantejarà la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició 

de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup.  

Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència diferents d’un mateix espai (dues aules diferents): tot 

el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es 

podria plantejar la quarantena dels dos grups de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició 

de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en els dos espais afectats, també durant 14 dies.  

Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents espais: tot el grup de convivència 

estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició 10 de nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat 

presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. 

2.6. Pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari epidemiològic 

En cas de tancament del centre, l’equip educatiu es reunirà setmanalment per Zoom, per tal de poder organitzar tasques i activitats que es 

penjaran en el compte d’Instagram. En aquest compte es vol fer arribar un recull de reflexions, recomanacions i propostes educatives a les 

famílies.   
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També es mantindrà un contacte setmanalment amb la família a través de trucades i/o videotrucades (P2). 

L’equip directiu de l’escola anirà actualitzant l’organització pedagògica depenent de l’evolució de la pandèmia i de les instruccions donades pel 

Departament d’Ensenyament. Tota la informació serà transmesa a l’AFA i a les famílies. 

 

3. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

Degut a la situació actual en que ens trobem, l’organització de la Llar d’Infants Municipal Patuleia ha variat segons els cursos anteriors i s’anirà 

actualitzant i adaptant seguint les instruccions que ens faci arribar el Departament d’Educació. 

El curs començarà presencialment el dimarts 1 de setembre. 

 

3.1. Alumnat  grups estables 

La Llar d’Infants Patuleia a l’inici del curs 2020-21 obrirà 4 aules amb 39 alumnes i 9 educadores pe tal de cobrir l’horari amb grups estables, 

des de les 8:00 del matí a les 18:00 hores.   

Es garanteix que l’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de cada grup sempre que la situació sanitària no obligui a un 

confinament parcial o total de l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població. En el cas de la incorporació d’un nou alumne al centre, 

se l’assignarà al seu grup estable existent segons l’edat. 

A partir del nombre d’infants, del nombre de docents i personal de suport educatiu s’han organitzat grups estables i heterogenis d’infants amb 

una tutora i un espai on aquest grup es mantindrà junt en el màxim d’activitats al llarg de la jornada, tant a l’aula com al jardí. Aquests infants 

estaran agrupats per edats segons l’any de naixement i el nombre d’alumnes per grup segueix les ràtios determinades pel Departament 

d’Ensenyament. A l’interior de l’edifici el grup ocuparà, de manera general el mateix espai físic, tot i que si hi ha rotació de diversos grups en un 
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mateix dia aquesta serà mínima i cada cop que hi hagi un canvi de grup es netejarà i es desinfectarà l’espai i el material d’ús comú. En el cas de 

la incorporació d’un nou alumne al centre, se l’assignarà a un grup estable existent.  

Cada grup estable disposarà per a ell d’una aula amb lavabos i canviadors, zona per deixar les maletes, jaquetes, sabates i bates com també un 

espai de menjador i dormitori exclusius. Pel que fa als espais compartits com el porxo interior, porxo exterior, sala gran, taller d’art, jardins, 

biblioteca... es repartiran per horaris de tal manera que no coincideixin més d’un grup a l’hora i on es garantirà la neteja i desinfecció entre 

grups. 

 

 

 

 

 

 

GRUPS NOMBRE 
INFANTS 

DOCENTS PAE ESPAI 
Estable  Temporal  Estable  Tempo-

ral  
Estable  Temporal  

P0 
Moixanes 

3 2 
Gemma 

0 0 0 3 
Aula 

0 
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Papareda 
Cristina 
Birosta 

Moixaines 
Jardí 

Moixaines 
DORMITORI 

P 

P1 
Pessigolles 

9 2 
Glòria 

Colomer 
Txell Blasi 

0 0 0 2 
Aula 

Pessigolles 
Dormitori P1 

 

8 
Jardí gran 

Jardí sorrera 
Hort 

Jardí bicicletes 
Porxo interior 

Sala Gran 
Taller d’art 
Biblioteca  

 
P1 

Abraçades  

 
11 

 
2 

Maria Reche 
Cristina Vila 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

Aula 
Abraçades 

Dormitori P1 

 
8 

Jardí gran 
Jardí sorrera 

Hort 
Jardí bicicletes 
Porxo interior 

Sala Gran 
Taller d’art 
Biblioteca  

 

P2 
Somiadors  

16 2 
Irene Coma 

Anna Gol 
Gisela Castillo 

0 0 1 
Mestre 
anglès 
(pen-
dent 

confir-
mar) 

 
2 

Aula 
Somiadors 

Dormitori P2 

8 
Jardí gran 

Jardí sorrera 
Hort 

Jardí bicicletes 
Porxo interior 

Sala Gran 
Taller d’art 
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Biblioteca  
 

 

 

3.2. Personal educatiu i de serveis de la llar d’infants 
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3.3. Espais 

3.3.1. Cuina, menjador i dormitori 

La Patuleia disposa de cuina i cuinera pròpia. L’espai 

de la cuina només hi pot accedir la cuinera que és qui 

elabora i prepara els menjars dels àpats segons l’edat 

dels infants i els distribuirà a cada aula. És ella la 

responsable de garantir les condicions de seguretat 

alimentària per al trasllat i servei dels aliments com la 

neteja i desinfecció de l’espai i els utensilis (veure 

punt 2.3, apartat de la cuina). 

 El menjar es servirà en plats individuals, hem eliminat 

els vols compartits. La gerra de l’aigua la servirà la 

mestra. Els infants continuaran realitzant les tasques 

del tipus parar i desparar taula, o d’altres ja que es 

trobaran dins del seu grup de convivència. 

Cada grup classe estable realitzarà l’àpat a la seva 

aula ja que no disposem de menjador. Com també 

cada grup disposarà del seu propi espai de descans 

(migdiada) diferent a l’aula. El personal tan del 

menjador com del dormitori seran una de les 

educadores de l mateix grup estable. 

Lactants (0-1 any)  

GEMMA PARAREDA 

37‘5/setmana 
7 5/ dia 

8:00 – 12:00h    14:30-18:00h 

 

 

1-2 anys (horaris rotatius)  

MARIA RECHE 
37‘5/ setmana 

7‘5/ dia 
8:00h-12:30h     15:00h-18:00h 

o 
8:00h-15:30h 

CRISTINA VILA 
37‘5 setmana 

7 ‘5/ dia 
9:00h-13:00h     14:30h-18:00h 

o 
9:00-16:30 

 

1-2 anys  

GLÒRIA COLOMER  
30h/ setmana 

6 h/ dia 
9:00h-12:45:00h     14:30h-16:45h 

 

JUDIT CREUS 
36 ‘5/ setmana 

6‘5/dia 
8:00h-12:30h    15:00h-18:00h 

 

2-3 anys  

IRENE COMAS 
37’5h/ setmana 

7 ‘5h/dia 
8:00h-13:15h     14:30h-16:45h 

SIRA ROVIRA 
15h/setmana 

3h/dia 
15:00h -18:00h 

Equip Directiu I Suport a les aules  

ANNA GOL (P2) 
32’5/ setmana 

6’5/dia 
9:00h-15:30h 

 

CRISTINA BIROSTA (P0) 

25 h/ setmana 

5 h/ dia 

9:30h-14:30h 

Cuina 

MARIA BLANCAFORT 

37’5h/ setmana 
7 ‘5h/dia 

9:00h- 17:00h, excepte el divendres que farà 

de 9:00h a 14:30h. 

Manteniment 

CARLES PUIGSESLLOSES 

1 matí/setmana 

9:00h a 13:00h 
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3.3.2. Espais de reunió i treball per al personal 

 

L’equip educatiu disposarà d’un despatx com a espai de reunió i treball personal on s’establiran les mesures necessàries per garantir el 

distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i serà obligatori l’ús de mascareta en cas de no poder-la respectar. 

S’organitzarà l’ús dels equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris per tal de fer una correcta neteja i desinfecció després de 

cada ús. Se seguiran la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais establert en l’apartat 2.3. 

Aquells docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, portaran mascareta. 

 

3.3.3. Sala gran, taller d’art, biblioteca i porxo interior 

En les reunions de claustre es distribuiran els espais comuns setmanalment i segons les activitats que es vulguin dur a terme per tal de no 

coincidir. Si un espai s’ha de fer servir per més d’un grup al dia, primerament s’haurà de dur a terme la desinfecció i ventilació pertinents. 

 

3.3.4. Jardins  

Al disposar de 5 espais exteriors no cal fer sortides esglaonadament per grup, en les reunions de claustre s’organitzaran els espais a distribuir.  

Cada grup estable sortirà junt i disposarà d’unes caixes de material únicament per ells i elles, evitant que aquest el manipuli la resta, sinó que 

només en puguin gaudir el mateix grup estable i que es pugui desinfectar després de cada ús. 
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3.4. FLUXOS DE CIRCULACIÓ  

4.3.1.. Entrades i sortides  

Per seguir les mesures de bioseguretat establertes que s’aplicaran al llarg del curs 2020-21 hi haurà 3 entrades diferents per a les famílies per 

accedir al centre on hi haurà solució hidroalcohòlica i catifes desinfectants, així com també s’habilitarà un espai exterior pels cotxets, patinets i 

bicicletes ja que en cap cas podran entrar a dins de l’edifici. 

 

 

Grup Accés al centre 

P0 Moixaienes Entrada principal 

P1 Pessigolles Entrada principal 

P1 Abraçades Entrada lateral esquerra i pel porxo interior 

P2 Somiadors  Entrada porta de ferro del Carrer N’Ana Xica  

 

No s’estableixen franges horàries, sinó que les famílies tenen un marge de 1 hora i mitja, sent aquestes amplies i garantint que no hi hagi 

aglomeracions a les entrades i sortides. No es permetrà l’entrada o recollida de més d’una família per grup estable dins l’aula, en el cas de 

coincidir, s’hauran d’esperar el passadís respectant el 1,5 metres de distància i amb mascareta. Es demanarà a les famílies que aquestes siguin 

àgils. 

Els adults acompanyants no s’hauran de descalçar si no volen entrar a l’aula ja que prèviament hauran passat per les catifes desinfectants. Tot 

seguit, han de col·laborar en el canvi de sabates de l’infant i desinfectar-se les mans amb el dispensador de gel hidroalcohòlic facilitat.  

Amb aquestes prevencions preses podrà entrar un únic adult acompanyant l’infant. La persona acompanyant, només podrà tenir contacte amb 

el seu infant. Els germans que es trobin simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues persones. En aquest 
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cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar. Els germans no escolaritzats, s’hauran d’esperar a fora de les 

aules.  

Sempre i quan no hi hagi cap més adult a dins l’aula, l’acompanyant en tindrà accés. Si dins l’aula, hi ha un altre familiar, s’hauran d’esperar al 

passadís, respectant sempre les mesures de seguretat i distància recomanades (1,5 metres). 

És obligatori que els adults portin mascareta per poder accedir al recinte escolar i es rentin les mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar i de 

sortir de l’aula i de l’escola. 

 

4.3.2. Circulació dins del centre 

 Es vetllarà perquè en els espais comuns (sala, passadís, taller d’art, jardí i biblioteca) els grups no coincideixin mai. 

 

3.5. Horaris 

Els horaris d’aquest curs 2020-21 són:  

Matí: 

Entrada: de 8 a 9:30h 

Sortida: de 11:30 a 12 (si no es queda a dinar) 

  de 12:30 a 13 (només dinar) 

      de 15 a 15:30 

Tarda: 

Entrada: de 15 a 15:30 

Sortida: de 16:15 a 18  
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3.6. ALTRES ACTIVITATS 

3.6.1. Adaptació 

El temps d’acollida sempre és important però després del confinament ocasionat per la crisi sanitària de la COVID-19, tenint en compte que els 

infants han estat a casa compartint el mateix temps i espai únicament amb les persones del seu nucli familiar, i que alguns d’ells/es farà 6 

mesos que no assisteixen a l’escola, el procés d’adaptació del curs vinent es pot veure agreujat i pot ser més llarg en el temps.  

Haurem de ser conscients que aquests infants passaran per una separació física, temporal i afectiva de la seva família i que s’hauran d’adaptar 

a un nou espai, a noves persones i a noves dinàmiques. Caldrà tenir cura d’aquest temps d’acollida obviant que el procés d’adaptació seria únic 

i diferent en funció de com ho visqui cada nen/a. El període d’adaptació acostuma a ser un temps curt, tot i ser obert i sense un final concret, 

però sempre és un moment molt intens emocionalment.  

A l’hora d’organitzar els diferents grups d’infants, i en mesura de lo possible, hem mantingut la mestra de referència del curs anterior, per tal 

de facilitar el procés d’adaptació i afavorir en el benestar de l’infant a l’escola bressol.  

Com farem l’adaptació? 

 La incorporació de l’infant a l’escola ha de ser gradual: es començarà amb poques hores d’assistència i s’arribarà progressivament, en 

funció de com estigui l’infant, a l’horari desitjat. Cal mantenir la puntualitat d’entrada i sortida a l’escola i que l’assistència sigui 

continuada. Es recomanarà a les famílies que els infants no facin jornades escolars a la llar d’infants de més de 6 hores, ja que alguns 

infants portaran mig any sense escolarització. 

 En el moment de fer la entrevista inicial, s’informarà a les famílies de les hores que podran venir a fer l’adaptació i dels requisits d’accés:  
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7. La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha 

presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 

confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies.  

8. Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia 

cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, 

immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de 

participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.  

9. Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el període 

d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en el període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues 

persones. En aquest cas, sí que hi podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.  

10. Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de mantenir la distància de 

seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).  

11. Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al 

centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu.  

12. Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o quirúrgica correctament 

posada. 



Pla Anual 2020-21 

 

 

 

73 

 

 Ocupació: només es permetrà un màxim de dos famílies que mantindran la distància de seguretat i compliran les mesures de prevenció en 

tot moment. En cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona disposi d’un espai de 2,5 m² a l’interior de l’aula, 

inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores. Es convidarà a fer adaptació parcial a fora al jardí.  

 Neteja i desinfecció: caldrà netejar i desinfectar els espais segons el pla de neteja i desinfecció del centre i quan hi hagi un canvi de grup 

dins la mateixa aula. 

 Pels nouvinguts i pels infants de P0 i P1, els primers dies, l’adaptació amb acompanyant serà de mitja hora aproximadament. Si no es pot 

quedar cap acompanyant recomanarem que l’infant es quedi un màxim d’1 hora i que s’allargui l’horari segons evolució. No s’ofereix 

servei de menjador la primera setmana pels infants nou matriculats. 

 Pels infants de P2 (matriculats el curs anterior) aconsellarem a les famílies que, com a mínim, els acompanyin a l’aula uns 10 minuts i que 

després deixin l’infant tranquil a l’aula. Es mirarà en tot moment que no coincideixin més de 2 famílies a l’aula. 

 Les mestres tindrem eines d’observació per poder transmetre i facilitar a les famílies tota la informació de com està anant el procés 

d’adaptació i tanmateix, convidar-los a implicar-s’hi.  

 

L’adaptació del curs 2020-21 ha d’assegurar la flexibilitat del procés i deixar marge a possibles canvis, ja que es tracta d’un procés de retorn a 

l’escola perseguit per una situació excepcional. 
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4.6.2. Sortides  

En el cas de les sortides a l’entorn es mantindran els grups estables amb l’adult i el suport de referència. Es portarà a terme la higiene 

necessària abans de sortir de l’escola i en el moment que es retorni al recinte escolar. S’evitarà el contacte amb qualsevol persona externa i es 

mantindran la distància interpersonal d’1,5 metres i aquestes, seran sempre en espais oberts (entorn natural).  

La sortida amb autobús a la granja es planteja només pel grup de P2, sempre hi quan la situació ho permeti. 

 

5. MESURES ESPECÍFIQUES  

MATERIALS QUE ES RENTARAN A CASA 

ES RETORNARAN 
A DIARI 

 
PITETS UTILITZATS BRUTS 

 
BIBERONS 

ES RETORNARAN 
A FINALS DE 
SETMANA 

 
MITJONS 

ANTILLISCANTS 

 
LLENÇOLS DE SOBRE I 

NINOS DE DORMIR 

 
FUNDES DE 

COIXÍ 

 
XUMETS 

 

ES RETORNARAN 
DESPRÉS DE 
CADA ÚS 

 
BATES DE PINTURA 

 

* Joguines: els grups estables, tindran joguines d’ús exclusiu i els infants més petits de 12 mesos, seran d’ús individual. Les joguines de fusta les 

desinfectarem amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC, les de roba es rentaran a la rentadora a més de 60ºC. 

Pel que fa a les joguines d’ús comú, com mòduls de psicomotricitat i materials de la taula de llum, materials de construccions... es netejaran 

després de cada ús del grup. 
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* Alletament matern: s’habilita l’espai de la biblioteca i el despatx per dur a terme l’alletament matern i així evitar el contacte amb la resta 

d’infants i estar tranquil·lament. La mare ha d’accedir amb mascareta col·locada, havent passat el calçat per les estores  i amb les mans 

desinfectades.  

* Xumets i biberons: Els xumets i els biberons es guardaran dins la bosseta i/o l’estoig de plàstic que cada família ha de portar. Es retornaran a 

les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció en el cas que hagin estat utilitzats.  

* Bolquers: (vegeu annex 3).  

* Roba: s’utilitzaran fundes de roba pels canviadors però es col·locarà un paper d’un sol ús damunt, per facilitar la higiene però assegurar la 

comoditat de l’infant. Els pitets dels infants seran d’ús diari i es desaran amb bosses de plàstic individuals tancades. Els llençols es canviaran 

setmanalment i es desaran evitant que un tingui contacte amb l’altre. En relació amb el personal docent, disposaran de roba i calçat d’ús 

exclusiu per al centre. Tota la roba rentada a l’escola bressol, serà rentada a >60ºC.  

* Calçat: Les educadores faran ús d’unes sabates (tipus crocs) per l’interior de l’edifici que es posaran a l’arribada de l’escola, un cop s’hagin 

tret i desat les sabates de carrer. També comptarem amb unes altres sabates pel jardí per assegurar la comoditat i adaptar-nos a la 

temperatura exterior. Els infants es proposarà d’anar descalços amb mitjons antilliscants, un cop arribin a l’escola s’habilitarà a forà de l’aula 

un espai on deixar les seves sabates i on se’ls hi haurà de posar els mitjons, també podran anar sense mitjons si fa calor i les famílies ho 

prefereixen. Per al jardí, els infants aniran amb les sabates del carrer que hagin portat.  

* Guants: només es farà ús de guants durant el canvi de bolquers (Vegeu l’annex 3). 
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ANNEX 1.  LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SIMPTOMES 
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ANNEX 2. PLANIFICACIÓ DE LA 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ 

EN CENTRES EDUCATIUS 

 
 
 

 Abans 
de 

cada ús  

Després 
de cada 

ús 

Diàriament ≥ 1 
vegada 
al dia 

Setma-
nalment 

QUI HO 
HA DE FER 

Comentaris 
 

AULES i ESPAIS DE JOC INTERIORS (Sala gran, Porxo interior, biblioteca, taller d’art) 

Ventilació de l’espai 
 

    
+ 

 Mestres 
Aleida 

Mínim 10 minuts tres 
vegades al dia 

Superficies o punts de 
contacte freqüents amb 
les mans 

    
 

V 

  
 

Aleida 

 

Terra    V  Aleida  

Materials de jocs  n V   Mestres  

Joguines de plàstic  n V   Mestres  

Joguines o peces de 
roba 

   
V 

  Mestres  

Taules i tamborets  n V   Mestres 
Aleida 

 

Telèfon    V  Aleida  

Interruptors d’aparells 
electrònics 

    
V 

  
Aleida 

 

CUINA 

Ventilació de l’espai     
+ 

 Cuinera Mínim 10 minuts tres 
vegades al dia 

Superficies on es 
prepara el menjar 

 
V 

 
V 

   Cuinera  

Plats, gots, coberts...  V    Cuinera Rentats al rentaplats a 
temperatura elevada 

Fonts d’aigua    V  Cuinera  

Taulells V V    Cuinera  

Utensilis de cuina  V    Cuinera  

Carros 
 

V V    Cuinera  

Terra 
 

   V  Cuinera  

ZONES DE DESCANS (DROMITORI P0, DORMITORI P1, DORMITORI P2) 

Ventilació de l’espai     + Mestres 
Aleida 

Mínim 10 minuts tres 
vegades al dia 

Bressols i llits   V   Aleida  

Llençols i protectors     V Mestres Rentat a 60ºC 

Terra   V   Aleida  

Fundes i coixins     V Mestres Rentat a 60ºC 

LAVABOS, DUTXA I ZONA DE CANVI DE BOLQUERS 

Ventilació de l’espai     
+ 

 Mestres 
Aleida 

Mínim 10 minuts tres 
vegades al dia 

Canviadors  V    Aleida  
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DESPATX 

Ventilació de 

l’espai 

   +  Mestres 

Aleida 

Mínim 10 minuts tres 

vegades al dia 

Utensilis 

d’oficina 

   V  Aleida  

Taula, taulells i 

cadires 

   V  Aleida  

Ordinadors i 

altres aparells 

electrònics 

   V  Aleida  

Telèfon      Aleida  

Interruptors 

d’aparells 

electrònics 

     Aleida  

Terra   V   Aleida  

 

ESPAIS COMUNS ( Jardins, passadissos, entrada i porxo exterior) I EQUIPAMENTS 

Ventilació de    +  Mestres Mínim 10 minuts tres 
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l’espai Aleida vegades al dia 

Manetes i poms 

de les portes i 

finestres 

  V   Aleida  

Baranes i 

passamans 

d’escales 

  V   Aleida  

Estructures de joc 

(tobogan, 

caseta... 

 n V   Mestres  

Aleida 

 

      Aleida  

Interruptors 

d’aparells 

electrònics 

     Aleida  

Terra   V   Aleida  

 

+ = ventilació       V = neteja i desinfecció         n = neteja
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ANNEX 3. CANVI DE BOLQUERS 

Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, renteu-

vos les mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, 

crema, bossa de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets). Poseu un 

paper cobrint la superfície del canviador. Poseu-vos els guants.  

Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, 

traieu-li les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.  

Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. Aixequeu les cames 

de l’infant metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i 

evitar que es tornin a embrutar amb el bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de davant a 

l’esquena i utilitzeu una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida 

cada cop que feu lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. Els draps 

reutilitzables s’han de guardar en una bossa de plàstic o receptacle tancat (a l’abast del braç 

de les taules de canvi de bolquers) fins que es puguin rentar. 

Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i doblegueu-

ne la superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa tancada o un 

receptacle adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, poseu-los en una bossa de 

plàstic. Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu que no s’hagi 

mullat la superfície sota de l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del paper que 

sobresurt més enllà dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona de manera que el paper de sota 

les natges sigui sec. Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada i llanceu-los. Passeu-

vos una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu-les.  

Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d’un sol 

ús per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el bolquer.  

Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada.  

Pas 7: Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la bossa de 

plàstic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o amb 

una tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant.  

Pas 8: Renteu-vos les mans. 
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ANNEX 4. LLISTAT DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA DIÀRIA DELS CENTRES EDUCATIUS 
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ANNEX 5. LLISTAT DE COMPROVACIÓ PER A L’OBERTURA A L’INICI DE CURS 

Acció    
 

C F 
Es disposa d’un pla de ventilació, neteja i desinfecció?   

Es disposa del pla d’actuació davant d’un cas sospitós?   

S’ha demanat a totes les persones treballadores del centre educatiu 
que les que presentin condicions considerades de risc o que estiguin 
embarassades es posin en contacte amb el Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals? 

  

El personal docent i no docent del centre ha rebut els equips de 

protecció (mascaretes)?  

  

Tots els espais habilitats per a les activitats lectives disposen de 
ventilació? 

  

S’ha realitzat la neteja i manteniment dels equips de climatització?    

El personal docent i no docent ha rebut tota la informació necessària 
respecte de les mesures de protecció i prevenció? 

  

Les famílies han rebut tota la informació necessària respecte de les 
mesures de protecció i prevenció? 

  

Totes les famílies han signat la declaració responsable?   

S’ha organitzat un pla per evitar les aglomeracions de famílies durant 

les entrades i les sortides del centre educatiu?  

  

Es disposa d’un pla alternatiu davant d’un hipotètic canvi d’escenari 

epidemiològic?  

  

Es disposa de material educatiu suficient per a poder garantir 

l’educació a distància en cas d’un nou confinament?  

  

 

C= en curs  F= fet 
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