
 

 

PLA  D'OBERTURA DEL CASAL DE LES LLARS D'INFANTS DE 

SUBIRATS 

QUAN OBRIM 

El casal d'estiu de les Llars d'Infants de Subirats obrirà les seves portes el dia 23 de juny fins el 24 de 

juliol de 2020 en el cas de que puguin complir totes les mesures de seguretat establertes. El servei 

es farà des de la Llar d'Infants de Sant pau.  

 

QUI POT VENIR A LA LLAR 

Només els infants dels grups de 1 a 2  i de 2 a 3 anys  que per motius de conciliació de la vida laboral 

familiar ho necessitin i hauran de presentar una declaració responsable que la llar els facilitarà. 

El grup de 0 a 1 any no podrà assistir a la llar ja que és el grup de més vulnerabilitat degut a la 

immaduresa del seu sistema immunitari. 

 

REQUISITS 

Els infants que es reincorporin han de reunir els següents requisits:  

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

 malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

 Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 

 dies anteriors.  

 Es recomanable tenir el calendari vacunal al dia. 

  

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–, la idoneïtat de reprendre l’activitat 

escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:  

 

 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.  

 Malalties cardíaques greus.  

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen 

tractaments immunosupressors).  

 Diabetis mal controlada.  

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 



També han d'informar de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i 

comunicar a les educadores qualsevol incidència.  

 

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans 

de sortir de casa. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles 

amb la COVID-19, no podrà assistir al centre. 

 

El centre ha adoptat i aplicarà totes les mesures de seguretat establertes. No obstant això, no podem 

garantir de forma continuada la distància de seguretat amb altres infants del mateix grup, ni amb les 

educadores. En aquest sentit, s'intentarà respectar sempre que sigui possible i la nostra ètica professional i 

personal ens ho permeti". 

 

En cas d’aparició de símptomes en la seva presència al centre se seguirà el següent protocol:  

 

 Aïllar l’infant en un espai específic  

 Avisar a la família.  

 Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra.  

 Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos  

 Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre  

 

HORARI I ORGANITZACIÓ 

 

L'hora entrada serà a les 9h i la de sortida a les 13h. 

Tan l'entrada com la sortida es faran de manera esglaonada, els pares hauran d'esperar el seu torn 

que serà per ordre d'arribada i hauran de guardar la distància de seguretat.  

Les famílies no podran entrar al recinte, una educadora us esperarà a la porta del pati on es desinfectaran 

les mans dels infants amb una solució hidroalcohòlic, se li prendrà la temperatura i l'acompanyarà a l'aula  

A la llar s'habilitarà un espai amb totes les mesures de seguretat necessàries i es prioritzaran les activitats a 

l'exterior.  

En la mesura que sigui possible intentarem que cada infant tingui com a tutora la mateixa que ho ha 

estat durant el curs. 

Cada infant haurà de portar cada dia dins la motxilla.  

 L'esmorzar dins d'una carmanyola. 

 Un got o biberó per l'aigua que haurà d'estar dins una bossa de plàstic amb tanca.  

 Uns mitjons posats i uns dins la motxilla 

  Si fa servir xumet aquest haurà d'anar dins d'una capseta o bosseta de plàstic amb tanca. 

 Una muda de recanvi.  
* Cal que els nens que no han vingut al juny portin un paquet de bolquers i un paquet de tovalloletes humides.  

La situació actual fa que el dia a dia els protocols d'actuació que s'han de seguir vagin canviant, us 

mantindrem informats en tot moment.  


