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Aquest Pla d’actuació pretén que el curs 2020-2021 es pugui 

reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre 

protecció de la salut de les persones als centres educatius, la 

correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants una 

educació de qualitat. 

Aquest Pla d’actuació es basa amb les Instruccions per al curs 

2020-2021 de la Secretaria de Polítiques Educatives i el Pla 

d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat pel Departament 

de Salut. 
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PLA D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2020-2021 

 

1. DIAGNOSI I PUNT DE PARTIDA 

La pandèmia en què ens trobem ha suposat una important sotragada per la tasca 

educativa de la llar d’infants Drac Màgic. Un dels aspectes centrals del nostre 

projecte educatiu és el d’oferir una educació vivencial i propera, a partir 

d’experiències en què els infants observin, experimentin, manipulin... Durant els mesos 

de confinament no vam poder dur a terme activitats en aquest sentit, ja que la 

virtualitat no ho permetia. Per tal de ser coherents amb la nostra manera de fer, vam 

renunciar a realitzar videoconferències regulars amb els infants, tot i que sí que vam 

enviar alguns vídeos (narracions de contes, felicitacions d’aniversari...) perquè els nens 

i les nenes de la llar no ens perdessin com a referents. Quant a les famílies, vam 

mantenir una fluida comunicació amb elles, enviant-los correus electrònics de manera 

sistemàtica i oferint-los la possibilitat de videotrucar-nos.  

A partir de la segona setmana de juny vam poder reprendre la nostra activitat, sempre 

amb totes les mesures de seguretat pertinent. Fins ara, la valoració que en fem l’equip 

directiu, les mestres i les famílies és del tot positiva, i això ens fa pensar que el curs 

que ve podrem reprendre l’activitat regular de manera segura i mantenint la nostra 

qualitat pedagògica.    
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1.1 Dades del centre 

 

Nom del centre Llar d’infants Drac Màgic 

Denominació 
Privada 

Codi departament d’Ensenyament 
8062328 

Adreça 
Consell de cent, 435 (Eixampla dret) 

Codi postal 
08009  

Localitat 
Barcelona 

Telèfon 
93.232.86.27 

Correu electrònic 
08062328@xtec.cat 

Data d’obertura 
07.09.2020 

 

2. ALUMNAT 

El curs 2020-2021 la llar d’infants Drac Màgic comptarà amb 3 grups estables 

(lactants, caminants i grans) que no tindran relació directa entre ells. A més, la 

distribució espacial del centre permet que els diferents grups no es vegin obligats a 

transitar pràcticament mai pels mateixos espais. Tan sols la sala polivalent podrà ser 

utilitzada en alguns casos per més d’un grup i, sempre després del seu ús, serà 

desinfectada degudament.  

Quant a l’equip humà, la llar d’infants comptarà amb 5 Educadores. Cadascuna d’elles 

intervindrà sempre en el seu mateix grup. Quan sigui necessari, una de les mestres del 

grup de Caminants o de Grans podrà actuar dins el grup de Lactants, sempre amb les 

mesures de seguretat pertinents (mascareta higiènica).  
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Grups 
Alumnes 

(màxim) 
Docents Espai 

  

Estables 

Altres que 

intervenen 

(mascaretes) 

 

Lactants 8 1 1 
Estança lactants 

(planta baixa) 

Caminants 13 2 0 
Estança caminants 

(planta baixa) 

Grans 20 2 0 
Estança grans 

(primera planta) 

 

2.1 Requisits  

Per reincorporar-se els alumnes a la llar, han de complir el següents requisits: 

- Tenir el carnet de vacunació el dia, l’escola es queda una còpia, en el cas 

que els infants no estiguin vacunats, els progenitors signaran un document 

de responsabilitat de possibles conseqüències / incidències derivades de 

la presumible no vacunació de l’infant. 

- No tenir simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb qualsevol 

altre  quadre infecciós. 
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- No haver estat amb contacte estret amb positiu confirmat de COVID-19 

o amb persones amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies 

anteriors a la tornada a l’escola. 

- Que no pateixi cap malaltia de risc relacionada amb el COVID-19 

- Malalties respiratòries greus 

- Malalties cardíaques greus 

- Malalties que afectin al sistema immunitari 

- Diabetis mal controlada 

- Malalties neuromusculars o encefalopaties greus o moderades. 

Les famílies o tutors han de presentar el primer dia, una declaració auto 

responsable, facilitat pel departament de salut, en el que es certifica que els 

seus fills o filles compleixen els requisits per assistir a l’escola. També han 

d’informar a la llar de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 a l’entorn familiar 

de l’infant i mantenir un contacte estret amb la llar davant de qualsevol 

incidència. 

Per anar a la llar, les famílies han de prendre la temperatura als infants abans de 

sortir de casa, en el cas que el seu fill o  filla tingui febre (37,5ºC) o presenti 

algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

Un cop arribin a l’escola, es tornarà a prendre la temperatura als infant i si 

presenta febre no se li permetrà l’entrada a l’escola. 

 

3. PERSONAL DEL CENTRE 

S’informarà a totes les treballadores del centre de la necessitat de declarar les 

condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de la 

COVID-19. D’aquesta manera es podrà identificar fàcilment algun possible cas de 
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les educadores. Tot el personal del centre, també haurà d’emplenar la declaració 

de auto responsabilitat. A totes les educadores se’ls hi prendrà la temperatura 

en arribar al centre, si presenten simptomatologia o febre, no podran entrar a la 

llar. 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària 

són: 

- Persones amb diabetis 

- Malaltia cardiovascular 

- Hipertensió 

- Malaltia hepàtica crònica 

- Malaltia pulmonar crònica 

- Immunodeficiència 

- Càncer 

- Dones embarassades 

Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de 

riscos laborals propi o extern. 

La informació de la declaració de auto responsabilitat serà tractada directament 

per la direcció del centre. 

 

4. ESPAIS 

 

4.1 Espai menjador  

A la Llar tenim cuina pròpia, així que la cuinera forma part de la plantilla de 

l’escola i farà tots els menús amb totes les mesures protocol·làries.  
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D’aquesta manera tots els grups podran dinar a la mateixa hora, (mengen  tots 

a la seva aula) i de manera simultània, sense que es produeixin interaccions 

entre ells, mantenint així els grups estables. 

Abans i després de l’hora de menjador els infants hauran de rentar-se les mans 

degudament, tal com, de fet, sempre hem promogut a la nostra llar d’infants. 

 

 

4.2 Migdiada 

Es mantindrà la distància mínima d’un metre entre les màrfegues, guardant-

les de manera individualitzada dins d’una bossa de plàstic. Els divendres se les 

enduran les famílies i les portaran netes els dilluns. 

Els Lactants utilitzen els llitets de baranes, també es deixa un metre de 

distància i els llençols també se’ls emporten les famílies els divendres i els 

tornen els dilluns. 

 

Grup Zona de menjador 

Lactants Estança lactants 

Caminants Sala Polivalent 

Grans Estança grans 

 

Els xumets i els biberons es guarden dins d’estoigs o bosses de plàstic. En cas de que 

hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i 

desinfecció. 
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Les estances es ventilaran un mínim de 3 cops al dia i durant deu minuts, es realitzarà 

neteja i desinfecció diàriament. 

 

4.3 Canvi de bolquers 

 

Procediment pel canvi de bol quers a seguir per part de les 

educadores: 

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 mentre 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. 
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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 (vegeu l’annex 2) 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. 

 

 

 

4.4 Espai d’esbarjo 

La llar d’infants Drac Màgic disposa de 2 espais d’esbarjo diferenciats amb sortida 

directa des de la mateixa estança, un per al grup de Caminants (planta baixa) i un per 

al grup de Grans (primera planta), de manera que se’n pot fer ús de manera simultània 

sense que es produeixin interaccions entre els dos grups estables.  
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Grup Zona d’esbarjo 

Grans Primera planta 

Caminants Planta baixa 

Lactants Planta baixa * 

* Els lactants, durant el primer trimestre no surten al pati, adeqüem la sala 

polivalent per la seva zona d’esbarjo. 

Abans i després de la sortida al pati els infants hauran de rentar-se les mans 

degudament, tal com, de fet, sempre hem promogut a la nostra llar d’infants.  

Sempre que sigui possible, prioritzarem que les activitats puguin dur-se en aquests 

espais d’esbarjo, ja que les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del 

virus.  

 

5. MATERIALS 

Sempre que sigui possible els infants utilitzaran material individual i s’evitarà la 

manipulació d’eines (regadores, pales, cubells, etc.) i material comú que pogués generar 

risc de contagi. Es netejarà i desinfectarà tot el material diàriament.  

Cada espai té material de neteja i desinfecció per poder anar netejant les joguines 

(sobretot les de fusta) sovint. Les de plàstic es posaran el rentavaixelles.  

Aquells materials més difícils de desinfectar, es faran servir un únic dia de la setmana 

i es guardaran durant una setmana sense fer-los servir, perquè ja no tinguin càrrega 

vírica.  
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6. ORGANITZACIÓ D’ENTRADES I SORTIDES 

 

 Entrada Sortida 

Grans 8.45 h 17.00 h 

Caminants 9.00 h 16.50 h 

Lactants 9.15 h 16.40 h 

* Tot i que a la llar no tenim un horari fix de sortida i els infants els recullen 

molt escalonadament, en cas d’haver-hi més d’un infant del mateix grup que el 

vinguessin a buscar al mateix temps, els trauríem seguint aquest horari. 

 

Per realitzar aquesta entrada de manera segura, s’ha instal·lat una petita porta de 

fusta (just entrar a dins el centre) per tal que les famílies (amb mascareta) puguin 

acompanyar els infants fins a aquest punt, però no puguin anar més enllà.  

Tanmateix, durant el primer mes d’adaptació, es permetrà l’entrada d’un membre de 

la família de l’infant a dins el centre. Aquesta persona podrà arribar fins a la porta de 

l’aula, però no podrà entrar-hi. Ho haurà de fer amb mascareta.  
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En entrar, es prendrà la temperatura als infants amb un termòmetre infraroig per 

assegurar-nos que no tenen febre (37.5ºC), se’ls desinfectaran els peus amb una 

estora amb desinfectant i se’ls netejarà les mans amb aigua i sabó.  

 

 

7. MESURES I RECOMENACIONS A SEGUIR 

 

a- Les Mestres han de portar el cabell recollit 

b- No es poden portar anells ni rellotge ni arracades 

c- Les Mestres hauran de canviar-se de roba i calçat al entrar a l’escola i cada dia 

emportar-se-la a rentar a casa. 

d- Es recomana rentar molt sovint les mans i fer servir gel hidroalcohòlic 

e- Tot el personal ha d’entrar amb una mascareta higiènica o quirúrgica posada 

correctament i diferent de la que porten fora del recinte escolar. 

f- En el cas que hi hagi roba bruta dels infants es tornarà a la família dins d’una bossa 

de plàstic tancada i a dins de la motxilla de l’infant. 

g- Els cotxets, en principi no poden entrar a l’escola. En cas de que hi hagi algú que la 

de deixar per qualsevol motiu, hi ha un espai adequat. La educadora de referencia, 

desinfectarà les rodes i el guardarà. Després l’educadora es rentarà les mans i se 

les desinfectarà amb gel hidroalcohòlic. 

h- Els infants es desinfectaran les sabates a l’entrada de l’escola i un cop arriben a la 

seva aula es rentaran les mans amb aigua i sabó. 

i- Alletament matern. Aquest curs, i excepcionalment, no es disposarà d’un espai per 

alletament. 
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j- Xumets i biberons. Els xumets i els biberons, com s’ha fet sempre a la nostra llar, 

estaran guardats a dins d’un estoig individual i, es netejaran i desinfectaran 

després de cada ús. 

k- Roba i calçat. A la llar les tovalloles de roba de mans han estat substituïdes per 

paper. Els pitets, que porten les famílies, després de fer-los servir es guarden dins 

d’una bossa de plàstic lligada i es tornen a la motxilla dels infants i se’ls emporten 

diàriament a casa. Es recomana substituir tovallons i tovalloles de roba per material 

equivalent de paper. En el cas de les tovalloles de canvi, són totalment 

individualitzades i es guarden a la taquilla de l’infant. Es recull setmanalment o 

abans si s’escau. En el cas dels llençols s’actua de la mateixa manera. 

Quant al calçat, tothom que entra a l’escola passa per un procés de desinfecció de 

sabates i presa de temperatura. No creiem recomanable que els infants caminin 

descalços, ja que pensem que es poden fer mal als peus. 

l- Les docents i no docents de l’escola, com sempre s’ha fet, es canvien de roba i de 

sabates en entrar a l’escola. 

m- Mascaretes. Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no 

és possible mantenir el distanciament físic de seguretat. Els infants no portaran 

mascaretes i el personal docent i no docent només quan no es pugui mantenir la 

distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants, o en els casos que 

intervinguin en un grup diferent del seu grup estable. També qualsevol persona 

aliena a l’escola que hagi d’entrar per fer qualsevol tasca de manteniment o entrega 

de subministraments. Les famílies tindran la obligatorietat d’entrar amb 

mascareta. 

n- Guants. L’ús de guants continuats no és aconsellable, només es faran servir quan 

sigui necessari, i es rentaran les mans després de fer-los servir. 
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8. PLA DE VENTILACIÓ (V), NETEJA (N) I DESINFECCIÓ (D) 

 

AULES I ESPAIS INTERIORS 

 
Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament  

Espai 
V V N – D  

Manetes i 

poms 

N D N –D  

Taules  
 D N –D  

Cadires 
  N - D  

Utensilis 

d’oficina 

  N – D  

Aixetes 
N D N -D  

Terra 
  N -D  

Superficies 
 D N -D  

 
    

PATIS 

 
Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament  

Espai 
V V N - D  



Llar d’Infants DRAC MÀGIC   

Consell de Cent, 435 
Tel.- 93 232 86 27 
http://www.llarinfants-dracmagic.cat 

 
 

 

Joguines 
 N – D Després de cada ús 

 

 

 

 

 

 

JOCS I JOGUINES 

 
Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament  

Materials de 

joc 

 D N - D Cada canvi de 

grup 

Joguines de 

plàstic 

 D N - D Rentaplats 

Joguines de 

roba 

  N – D Rentadora 60 

graus 

Peces de 

fusta 

 N - D Es desinfecten manualment una 

per una 

 

ESPAI MENJADORS 

 
Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament  

Espai 
V N - D V  

Taules 
N D N - D  

Utensilis 
 N - D   
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Terra 
 N - D   

 

 

 

 

 

LAVABOS I ZONES DE CANVIS 

 
Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament  

Espai 
 N N - D  

Canviadors 
N – D N – D N – D  

Rentamans 
 D N – D  

Inodors 
  N – D  

Terra 
  N – D  

 

ZONES DE DESCANS 

 
Abans de cada ús Després de cada ús Diàriament  

Espai 
 N – D N – D  

Màrfegues 
  Setmanalment  

Utensilis  
 N – D   

Terra 
  N – D  
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Totes les aules de la llar d’infants Drac Màgic disposen d’una sortida directa al carrer 

(Lactants) o a un espai obert (Caminants i Grans a la galeria exterior). Es ventilarà 

cada espai 3 vegades al dia i durant 10 minuts. Sempre que sigui possible, deixarem 

les finestres obertes durant l’activitat habitual. 

Els bolquers es canviaran seguint les indicacions de Salut.  

A la llar d’infants Drac Màgic tenim contractada una persona de neteja que realitzarà 

una profunda desinfecció a la tarda després de cada jornada lectiva, seguint les 

recomanacions de Salut. 

 

9. GESTIÓ DE CASOS 

 

Al centre no podran assistir personal docent, alumnes o altres professionals que 

tinguin símptomes compatibles amb COVID-19, tampoc podran assistir aquelles 

persones que es trobin amb aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de de 

quarantena domiciliaria . 

Per tal de fer de l’escola un entorn de convivència segur, la detecció precoç de casos 

i el seu aïllament, serà una de les mesures principals a tenir en compte aquest curs. En 

cas de sospita d’un cas es seguirà el protocol següent: 

 Se’l durà a un espai separat d’ús individual. 

 Se li col·locarà la mascareta quirúrgica. La persona que quedi a càrrec seu també durà 

mascareta.  

 Se li prendrà la temperatura a l’infant. 



Llar d’Infants DRAC MÀGIC   

Consell de Cent, 435 
Tel.- 93 232 86 27 
http://www.llarinfants-dracmagic.cat 

 
 

 

 Es contactarà la família perquè el vingui a buscar. Si no se la localitza, caldrà 

romandre amb l’infant al centre.  

 Si presenta símptomes de gravetat, es trucarà al 061.  

 El Drac Màgic contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la 

situació i a través d’ells amb el servei de salut publica. 

La persona o família amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referencia o 

si s’escau amb el CUAP per tal que els experts valorin la situació i procedir a actuar 

amb conseqüència. Si es decideix realitzar una PCR, l’infant i la família amb qui conviu 

hauran d’estar amb aïllament fins que es conegui el resultat. Si finalment donés 

positiu, el departament de Salut serà l’encarregada de la identificació i seguiment 

dels contactes estrets. 

Entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància epidemiològica, serà 

el que decideixi, en determinats casos, el tancament total o parcial de l’activitat 

presencial al centre educatiu. 

Els elements de decisió per a establir quarantenes o, tancaments parcials o totals del 

centre serien: 

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable. 

 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

convivència diferents. 

 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais. 

 

10. REUNIONS DE L’EQUIP DIRECTIU I L’EQUIP DOCENT 
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Donat el baix nombre de professionals de la llar, les reunions es duran a terme de 

manera presencial, sempre garantint les distàncies de seguretat i ens espais que 

puguin tenir ventilació directa. 

 

Òrgans Tipus de reunió 
Format de la 

reunió 

Periodicitat / 

Temporització 

Equip directiu 
Coordinació i 

planificació 
Presencial Dues per setmana 

Equip docent  Presencial Una per setmana 

 

 

11. ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL 

CENTRE 

 

Tenint en compte l’experiència dels darrers mesos del curs 2019-2020 i les valoracions 

de les famílies i l’equip professional de la llar, en cas de confinament parcial o 

tancament del centre, seguiríem sense dur a terme un programa regular de 

videotrucades amb els infants (sobretot perquè no volem fomentar una exposició 

precoç a les pantalles), però sí que mantindríem una comunicació directa amb les 

famílies i les acompanyaríem en el que calgués. Tant les famílies com l’equip de l’escola 

valorem positivament el fet d’haver enviat petits vídeos als infants i, per tant, 

seguiríem també aquesta dinàmica.  
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12. RELACIONS AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Degut a la situació causada per la pandèmia de la COVID-19, la comunicació amb 

la comunitat educativa es realitzarà mitjançant varis medis segons els agents 

educatius. 

Entre docents: Es realitzaran reunions setmanals de manera presencial amb totes 

les mestres, però amb les mesures de seguretat indicades per la Generalitat. 

Altrament, perquè la comunicació entre docents no deixi de ser fluida i efectiva, 

es podran fer petits traspassos via l’aplicatiu telemàtic Whatsapp o mantenint 

les distàncies de seguretat i mascareta. 

Amb les famílies: La comunicació amb aquestes es farà com els cursos anteriors, 

però principalment a través de l’agenda escolar, per així evitar prolongar la 

conversa cara a l’entrada i sortida dels infants a l’escola i produir aglomeracions 

a l’entrada de l’escola. També, es farà servir el telèfon per comunicacions més 

urgents o importants; i farem difusió d’algunes activitats del dia a dia partir de 

les xarxes socials com Instagram i Twitter.  

Amb els infants: Intentarem que l’activitat pedagògica sigui el més natural 

possible, posant molt d’èmfasi en els hàbits d’higiene, i en la mesura del possible 

mantenint les distàncies de seguretat, sobretot entre infant – adult, quant 

aquesta no sigui viable farem ús de mascaretes quirúrgiques. A més, com s’ha 

redactat anteriorment, crearem grups d’infants estables amb les seves 

respectives educadores. 

Amb altres agents educatius: Les formacions, reunions i col·loquis que es facin 

amb altres entitats educatives, amb la mesura del possible es faran via 

telemàtica. En cas contrari, es realitzaran a un altre espai fora de l’escola i 

mantenint les mesures de seguretat. Quan a les sortides i extraescolars, com 
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l’activitat de piscina que es fa amb el grup de Grans, queden aturades fins el 

segon trimestre, quan segons l’estat de la pandèmia es valorarà reprendre-les. 

 

 

13. SEGUIMENT DEL PLA 

Per tal que aquest document sigui una eina efectiva i útil, plantegem una avaluació 

setmanal, inclosa com un punt dins de la reunió docent, per poder veure si s’estan 

complint els requisits d’actuació redactats, si en podem millorar la implementació 

o modificar algun punt.  

D’altra banda, per part de cada aula, es demanarà que diàriament passin el test 

de “llista de comprovació per abans de l’obertura”, redactat anteriorment, per 

assegurar-se d’haver realitzat els procediments requerits. 

A més caldrà que totes les educadores tinguin present el pla d’actuació, i 

específicament el protocol en cas de detectar un cas de COVID-19, per així 

actuar amb eficàcia i implicar el mínim personal possible. 

 


