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Pla d’obertura juny 2020 
Centre:LLAR D’INFANTS 

ASSOCIACIÓ PEDAGÒGICA 

PETIT MÓN LES CORTS 

CODI DE CENTRE:08050910 

 

 
El Pla d’obertura de centres educatius en Fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019- 

2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat 

pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020, estableix que cada centre educatiu elabori el seu 

Pla d’Obertura de Centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de 

l’admissió dels alumnes. 

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 

desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat i higiene establertes. 
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La Llar d’Infants Petit Món Les Corts, preveu la seva reobertura el proper dilluns 8 de juny de 

2020, oferint servei de dilluns a divendres de 8h a 13h. 

Totes les famílies han estat informades dels protocols d’entrada i sortida i de les mesures 

sanitàries establertes pel centre.  

A continuació exposem les mesures organitzatives que regiran la reobertura de la llar: 

 

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

Docents 2 

No docents 0 

 

De les 6 educadores que actualment disposa la llar, totes es troben en condicions per 

incorporar-se i cap forma part del personal de risc. S’ha informat de la reobertura a l’empresa 

que gestiona els riscos laborals del centre que així ho confirma.  

S’incorporen al centre dues tutores per estar al càrrec dels dos grups establerts.  

 

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

1 ANY 2 

2 ANYS 8 

 

Les famílies d’aquest alumnes estan informades de les condicions en que es desenvoluparà 

l’obertura del centre;  i el centre compta amb la  corresponent declaració de responsabilitat 

signada. 

Per aquesta reobertura s’han ofert 20 places i s’han acondicionat les 4 unitats que disposa el 

centre per oferir aquest servei.  

Dels infants 47 infants matriculats a la llar, 10 alumnes ens ha confirmat l’assistència per 

aquest mes de juny. I hi ha 3 famílies que necessiten el servei d’acollida matinal (8h).  

 

 
3.- Organització de l’acollida de 8h a 13h: 
 
Els espais són específics per a l’alumnat del primer cicle d’educació infantil (1-3) de famílies els 

progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball 

presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo. 
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Les instruccions del Departament d’Educació proposen que els infants disposin d’un espai 

d’uns 4m2. Es rellevant destacar, que en l’acció educativa amb infants de 0 a 3 anys no sempre 

és possible mantenir la distància de seguretat, ni entre infants ni amb l’adult de referència.  

Cada espai acollirà un màxim de 5 alumnes, respectant la ràtio descrita.  

La posada en marxa d’aquest servei recull el fet que la distància física no es podrà mantenir 

permanentment durant tota la jornada ni preservar i individualitzar l’ús de material, tant 

fungibles com no fungibles. Per tant, restablint el servei, donem per fet aquesta singularitat 

específica per a infants d’entre 1 a 3 anys. Les famílies seran informades de les condicions del 

servei i hi accediran voluntàriament decidint portar els seus fills i filles a l’escola. En aquest 

aspecte, la responsabilitat de les educadores es focalitzarà en organitzar l’espai, les activitat i 

la logística de l’activitat diària de la llar.  

 

S’organitza l’assistència dels alumnes de la manera següent 

Nivell Grup (Nº 

alumnes) 

Docent de 

referència 

Espai Hora 

d’entrada 

Hora de 

sortida 

Esbarjo 

P1/P2 5 ISA MÓN 

GROC 

9.00 13.00 11.15 – 12.00 

P1/P2 5 MARIBEL MÓN 

TARONJA 

8.00 13.00 11.15 – 12.00 

 
Observacions: 
 
Una educadora del centre és farà càrrec de les entrades i sortides dels infants i al llarg del 

temps que estan a la seva aula,  aquesta educadora serà també l’encarregada de preparar, 

sempre seguint les instruccions de higiene i seguretat  del Departament,  tot el que necessitin 

les seves companyes de fora de les aules. 

Amb l’objectiu de minimitzar els riscos i vetllar per la traçabilitat dels infants, no es contempla 

habilitar altres espais que les descrites, ja que disposen dels serveis higiènics propis.  

El pati estarà dividit en dues zones i cada grup tindrà un circuit preestablert tant de sortida 

com d’entrada del pati. Durant l’estona d’esbarjo les aules es ventilaran.  
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4. Planificació de les actuacions d’atenció personalitzada o acció tutorial en grup reduït, que 

preveu el centre educatiu 

Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i programació 

del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora 

(sempre amb cita prèvia). 

A través de l’aplicació mòbil DINANTIA, les famílies podran sol·licitar una tutoria de seguiment. 

A més a més el centre citarà a totes les famílies de p2 que passaran a p3, per fer una tutoria 

individual i fer un acompanyament al tancament d’etapa.  

Es preveuen fer aquestes actuacions, amb caràcter general. 

Nivell Descripció de l’activitat Horari Nº alumnes Docent 

P1 – P2 ACOLLIDA i ENTRADA 

ESGLAONADA 

8.00 – 9.00 3 MARIBEL 

 JOC LLIURE  9.00-9.30 2 GRUPS 

5 ALUMNES 

GRUP 1: ISA 

GRUP 2: MARIBEL 

 BON DIA 9.30 – 10.00 2 GRUPS 

5 ALUMNES 

GRUP 1: ISA 

GRUP 2: MARIBEL 

 LLENGUATGE VERBAL I/O 

MÚSICA 

10- 10.30 2 GRUPS 

5 ALUMNES 

GRUP 1: ISA 

GRUP 2: MARIBEL 

 FRUITA I HÀBITS D’HIGIÈNE 10.30 – 11.00 2 GRUPS 

5 ALUMNES 

GRUP 1: ISA 

GRUP 2: MARIBEL 

 MOMENT DEL CONTE 11.00 – 11.15 2 GRUPS 

5 ALUMNES 

GRUP 1: ISA 

GRUP 2: MARIBEL 

 ESBARJO + HIGIÈNE 11.15- 12.00 2 GRUPS 

5 ALUMNES 

GRUP 1: ISA 

GRUP 2: MARIBEL 

 JOC SIMBÒLIC I/O 

EXPERIMENTACIÓ 

12.00 – 12.30 2 GRUPS 

5 ALUMNES 

GRUP 1: ISA 

GRUP 2: MARIBEL 

 SORTIDA ESGLAONADA 12.30-13.00 10 ALUMNES GRUP 1: ISA 

GRUP 2: MARIBEL 

 
Observacions: 
 
Les propostes d’activitat variaran cada setmana sent el punt de partida el tema descrit al 

quadre anterior. 



 

 
PLA D’OBERTURA  JUNY 2020 

 

La resta del matí que no estan a la zona d’esbarjo ni amb l’activitat proposta diària, estaran 

fent joc als espais preparats a la classe amb materials propis de cada aula . 

 

 

5. Servei de menjador. 

La llar no té previst oferir servei de menjador durant aquest mes de juny. 

Observacions: 
 
Ja que cap família ens ha sol·licitat fer alletament el centre no  preveu un espai per a 

l’alletament matern. 

 

6 . Retorn de material de alumnes que no assistiran. 

La direcció del centre trucarà a cada família per concertar cita prèvia pel retorn de pertinences. 

 

 

Les famílies rebran una còpia d’aquest document, que hauran de llegir i signar abans de la 

incorporació al centre.  

Aquest document quedarà publicat al web del centre: www.petitmonlescorts.cat 

L’equip Directiu: 

 

 

 

Anna Busquet Mora i Mireia Carol Freixa 

http://www.petitmonlescorts.cat/

