
 

Parvulari – Passeig Sant Joan 29 baixos                 Tel. 932450753        Email. a8068240@xtec.cat 

Llar d’Infants – Passeig Sant Joan 31 Pral 1ª      Tel. 932655255          Web. www.lesclop.com 

 

 

 

 

 

Pla d’obertura Esplai  

Juny- Juliol 2020 

 

 
Centre: PARVULARI L'ESCLOP PASSEIG 

Codi de centre:08068240 

 

 
Seguint les instruccions i criteris generals per a l’organització de  les activitats de lleure educatiu per 

l’estiu  2020 , que ha marcat la Generalitat de Catalunya, és que elaborem aquest pla  d’obertura 

per l’esplai del nostre centre 

El desplegament d’aquest pla, garanteix totes les mesures de seguretat i higiene establertes per la 

Secretaria de Salut Pública 

 

Donada la demanda de moltes famílies d’ampliar  l'horari que fins ara s’oferia, per  tal de poder 

conciliar la seva vida familiar i laboral, ens hem veiem en la necessitat d'oferir un espai més  ampli, 

que compren des de les  8 a les  a les  17h amb servei de menjador inclòs. 
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PLA  OBERTURA  ESPLAI  2020 
 

Per tal de preparar aquest Pla, s'han tingut en compte els criteris de  la Generalitat de Catalunya i 

de Sanitat i Salut  

1. Requisits per l’assistència 

 Per assistir a l’escola, infants, personal docent i no docent cal  complir els següents requisits: 

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

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

 No haver conviscut o tingut contacte estret amb un positiu confirmat o que hagi tingut 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. Que no siguin o hagin estat positius per al 

SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors 

 Calendari vacunal al dia. 

 Els infants amb patologies prèvies de base caldrà que sigui valorada pels serveis mèdics de 

manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són 

població de major risc enfront a la COVID-19 

 

Totes les famílies hauran de presentar ,abans  o el primer dia d'incorporació, una declaració responsable 

d'acord amb el model que s'ha facilitat per part del centre. Aquelles famílies que ja la van presentar en 

l’obertura del centre el dia 8 de juny, estaran exempts de tornar-la a presentar 

 

Cal que responsables, famílies i  personal del centre, vigilin diàriament l'estat de salut dels infants 

prenent-los la temperatura abans de sortir de casa, abans d'entrar al centre i durant la seva estada si 

tenim alguna sospita de malestar per par de l'alumne. 

En cap cas es permetrà l'entrada al centre d'un alumne que presenti febre per sobre de 37'5ºC de 

temperatura 

 

Abans d’accedir a l’interior de les instal·lacions, els infants seran sotmesos  a un protocol diari que 

consistirà en: 

 

 Presa ii registre de temperatura 

 Desinfecció de les plantes dels peus 

 Desinfecció corporal 

 Rentat de mans  

 

Els pares i mares podran informar-se de les mesures adoptades pel centre  en la pàgina web  on s’hi 

penjarà el Pla d’Obertura per al seu coneixement. 
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2. Personal de monitoratge 

La direcció del centre ha informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar les 

condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologies de Covid19. 

 

Monitors Un màxim de 5 

Serveis 1 

 

3. Infants confirmats  que assistiran  a l’esplai 

Un cop rebudes totes les sol·licituds  dels infants que necessiten  utilitzar ei servei de l’esplai  del 22 de 

juny al 31 de juliol  

 

 22-26 juny 29-3 juliol 6-10  juliol 13-17 juliol 20-24 juliol 27-31 juliol 

3 ANYS 6 11 14 11 8 7 

4 ANYS 11 15 14 11 9 6 

5 ANYS 6 11 11 8 8 7 

 

Donat que el centre pot garantir les mesures sanitàries a l'hora de fer el servei de menjador, el centre 

facilita aquests servei a les famílies que ho desitgin. 

Dels 45  infants que ens han confirmat l’assistència  en alguna de les  sis setmanes que dura l’esplai, n’ hi 

ha 38 que faran ús del Servei de Menjador 

3 ANYS 12 

4 ANYS 13 

5 ANYS 13 

 

 

4. Organització dels espais  de 8h a 17h: 

 

Els espais són específics per infants del segon cicle d’educació infantil i cada espai acollirà  grups de 10 

infants  

 

Per organitzar l’esplai disposem de 7 espais dels quals només 5 seran ocupats, quatre dels quals 

s’utilitzaran per activitats i el cinquè espai serà utilitzat per menjador. 

 

Han d’encarregar-se de fer complir les mesures sanitàries, seguint les instruccions d’higiene i 

seguretat  del Departament.  

Cap pare o mare podrà entrar a l'escola a deixar el seu fill o filla, i és per això que a la sortida les 

monitores  sortiran a informar del dia a dia. 
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Els cotxets es deixaran al seu lloc habitual entrant des del carrer. Aquest espai serà un espai estanc i 

no tindrà accés a l’interior de l’escola.  D’aquesta manera, ens assegurem que no entren cotxets ni 

famílies al centre.  

Un cop guardats tots els cotxets, es tacarà la porta d’accés.  

 

Totes aquelles famílies que hagin de tenir una tutoria  amb el personal de l’esplai, ho faran amb cita 

concertada i en espais reservats de la planta baixa, per tal de no accedir gaire a l’interior del centre 

 

 

Observacions: 

Es realitzarà la higiene de mans, sabates i roba i es prendrà i enregistrarà la temperatura de cada 

alumne. No podrà accedir cap infant amb 37,2ºC o més. 

Els infants estaran agrupats en grups heterogenis, no per grups d’edat 

 

5. Horari  activitats 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 8.00  –   9.15 Entrada 

 9.15 -  9.30 Canvi de roba Què farem avui? Canvi de roba Què farem avui? Què farem avui? 

9.30 – 10.15 Jocs d’aigua 

Hàbits 

Esmorzar (11h) 

Hàbits 

Jocs d’aigua 

Canvi de roba 

Hàbits 

Conte 

Activitats U.D. 

Hàbits 

Jocs d’aigua 

Hàbits 

Esmorzar (11h) 

Hàbits 

Jocs d’aigua 

Canvi de roba 

Hàbits 

Activitats U.D. Taller de cuina 

Hàbits 

10.3 – 11.30 Esmorzar 

Hàbits 

Esmorzar 

Hàbits 

Esmorzar 

Hàbits 

11.30– 12.30 Jocs 

Hàbits 

Jocs 

Hàbits 

Danses 

Hàbits 

12.30 Sortida  mig  dia 

12.30– 13.30 Dinar 

Hàbits:  mans, pipis, mans 

13.30– 14.45 Dormir  P3   /  Esbarjo  P4  -  P5 

14.45- 15.00 Hàbits:  mans, pipis, mans 

15.00-16.30 Jocs 

construccions 

tallers 

Activitats  U.D. Jocs  reglats 

Tallers 

Activitats  U.D. PDI 

16.30-17.00 Què  hem  fet  avui ? 

Sortida 
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Proposta d'activitats  

 

Activitats de psico fina 

 

 Jugar amb pinces d'estendre la roba a les cares d'una caixa o rodona com si fos el cabell 

d'un nino (guardar en una caixa el material i higienitzar després del seu ús) 

 Fer collarets amb macarrons de cuinar amb un pal rígid o cordons 

 Omplir amb grans d'arròs canyetes que s'enganxen a una bola de fang o plastilina  

 Collage amb gomets  

 Dibuix amb plastidecors , ceres o pintura  

 Jocs de construccions (cada nen tindrà un grup de peces que després es desinfectaran) 

 Puzles  i encaixos de manera individual (es desinfectarà després del seu ús) 

 Figures amb piuets (es desinfectaran  després del seu ús) 

 Modelatge amb fang o plastilina i figures amb bastonets, macarrons, botons, boletes... 

 Retallem papers i cartolines per a fer manualitats 

 

 

Activitats d'escolta activa 

Juguem a escoltar-nos amb activitats com: 

 

 Ens diem paraules boniques a la cara 

 Parlem sense paraules 

 M'agrada i no m'agrada 

 Que s'escolta a dins teu? 

 Autobiografia 

 Les fruites viatgeres 

 

 

Activitats amb contes, jocs, cançons i danses  

o Fotografies d'emocions: observem, reconeixem, imitem 

o Contes per treballar les emocions:  cal comprendre els sentiments a través dels personatges 

del conte 

o Cançons i contes: manifestarem sentiments i emocions relacionades amb les cançons, els 

contes i les pròpies vivències 

o Inventem parts d'un conte o tot un i l'expliquem als altres 

o Sóc un  personatge del conte 

o Joc del penjat amb personatges del conte 

o Joc de  les descripcions 

o Endevina, endevinalla 

o Fem rodolins 

o Qui sóc?  Inventem quin personatge sóc 

o Escolta de cançons del repertori de cada grup 

o Danses individuals  ja treballades durant el curs 

o Expressió corporal amb l'escolta de la música 

o Fem ritmes amb les parts del cos 
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Activitats  d’aigua: 

 Llançament d’esponges 

 Pesca d’objectes 

 Bombolles de sabó 

 Encistellar globus  

 Circuits d’aigua 

 Gimcana d’obstacles 

 Trasbalsament d’aigua 

 Cursa amb galledes 

 Guardià i soldats 

 Cursa de vasos amb pistoles d’aigua 

 Cursa de pilotes petites sobre vasos d’aigua 

 

Observacions: 

Dins l’aula els alumnes no faran activitats compartides i tindran un espai assignat al terra on es 

faran les activitats de manera individual. 

 

 

6. Material escolar 

Els alumnes utilitzaran alguns dels material de l'aula i joguines de manera individual, els quals 

s'apartaran un cop utilitzats per tal d'higienitzar-los pel dia següent i d'altres se'ls enduran a casa. 

Evitarem eines i material comú que pot generar risc de contagi. 

No es podrà compartir material amb altres companys i companyes. 

S'evitarà al màxim l'ús de material d'aula comú i socialitzat (joguines, llibres, jocs, colors, pintures...) 

L'escola proporcionarà material de treball a cada alumne/a que serà personal i intransferible. 

 

 

7. Temps d’esbarjo  

En el pati hi haurà de 20 a 39 infants com a màxim depenent de la setmana.  

Es mantindran agrupacions de 10 infants a l’hora de fer activitats d’esbarjo i cada monitor haurà de 

vetllar per tal que es mantinguin al màxim les distàncies  per jugar a l’aire lliure, tot i que ja hem 

comprovat que és molt difícil de mantenir  

Evitarem  al màxim jugar a jocs que impliquin contacte físic. 

 

A cada grup se li assignarà una zona del pati  

De moment es mantenen recollides les bicicletes, les  rodes  i el tobogan restarà  precintat. 

A partir de la 1ª setmana de juliol es valorarà la possibilitat d’incorporar aquests elements al  temps 

d’esbarjo 
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Horaris: 

P3 / P4 /  P5  -  10.30h – 11.30h 

 

Activitats previstes per esbarjo 

Separem l’espai del pati en dues, tres o quatre parts  depenent de la setmana.  

En cada espai el monitor i el seu grup faran activitats dirigides i també de joc lliure. 

Les activitats dirigides son:  

Xarranca, circuit individual en diferents marxes, danses, relleus, imitació de moviments, el 

rei diu, el gat i el ratolí, xanques, corda... 

 

 

Observacions:   

Les propostes d’activitat variaran cada setmana  tenint en compte les descrites  en el  quadre anterior. 

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

activitats als espais preparats a la classe amb materials propis de cada aula  (descripció en el punt 5) 

 

8. Servei de menjador 

La titularitat del centre manifesta que el servei de menjador es pot prestar amb acompliment de les 

mesures sanitàries i d’higiene establertes pel Departament de Sanitat 

El servei de menjador s’organitzarà de la següent forma: 

Grup  infants Personal 

responsable 

Espai 

 

Hora 

inicial 

Hora  

final 

 Migdiada  

P3  6 - 12 S. G. Aula P3 12.30 13.30 Si 

P4 5 - 13 L. D. Aula P3 12.30 13.30 No  

P5 5 - 13 MD. S. Aula P3 12.30 13.30 No 

 

 

Observacions: 

 El menjador es farà en un únic espai amb  6/11 taules de 1,5m de llargada, en funció del 

nombre d’infants.  A cada taula hi haurà 3 alumnes. 

Després de l’àpat , les monitores  responsables  del grup de menjador,  col·locaran  els 

estris utilitzats  en un carro que serà recollit per  l’encarregat de la neteja de la  neteja i 

desinfecció. 

 Cada infant de P3  farà la migdiada en els espais de descans habilitats a l’escola, sempre 

respectant distàncies de separació. 
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 Es requerirà que els infants es rentin les mans amb aigua i sabó: 

 a l'arribada i a la sortida del centre educatiu 

 abans i després dels àpats  

 abans i després d'anar al wc 

 abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

 

 En cas d'aparició de símptomes en un infant en la seva presència al centre: 

 S'aïllarà l'infant en un espai independent de la resta  

 S'avisarà a la mare, pare, o tutor/a legal 

 S'informarà a la família que han d'evitar contactes i consultar al centre d'atenció 

primària o pediatra. 

 S'informarà al cap de referència, per tal que s'activi els protocols previstos. 

 Es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

 La vulneració de les normes de prevenció i protecció per part de qualsevol infant 

serà considerada una falta greu per a la convivència en el centre i implicarà, com a 

mesura preventiva, la possibilitat de no assistir a l’esplai 

 

 

9. Fluxos de circulació 

 Les entrades i sortides del centre  es poden fer amb  facilitat doncs hi ha dues entrades 

d'accés al centre. Tot i això també hem establert horaris d'entrada i sortida més flexibles, 

de manera que es faci de manera esglaonada. 

 A l’accés de l’escola hi haurà una o dues persones que s’encarregaran de dur a terme tots 

els controls. 

 La sortida al migdia es farà per la sala d’accés al centre, de manera individual 

 Cada infant té un espai, separat de l’altre , on ha de seure mentre espera el moment de la 

recollida 

 La sortida de la tarda es farà de manera ben diferenciada, dos grups per la sala d’accés,  com al 

migdia, i els altres grups ho faran per l’escala que dona accés a la planta alta 

 Les monitores  estaran  als accessos de l’escola i s’encarregaran de recollir i entregar els 

infants  del seu grup  i marxar cap al seu espai-aula 

 El personal del càtering farà entrega del menjar abans de la porta d'entrar, el qual es 

recollirà pel personal  i es portarà a la cuina immediatament.  
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