
 

PLA D’0BERTURA ESPECIFIC DE L’EBM TRINITAT NOVA curs 2020-2021 

 

1-Grups de convivència estables  

*Grup 1 - 12 infants de 1 a 2 anys (hi ha una vacant) 

*Grup 2 - 18 infants de 2 a 3 anys. 

Total infants: 30 

Entre els grups de convivència estable no és possible la lliure circulació 

d’infants i adults , ni l’intercanvi entre infants de diferents grups.  

2- Personal del centre 

1 persona de neteja/cuina, 2 tutores (una per cada grup de convivència 

estable), 1 educadora complementària i el  director de l’escola. 

Total Adults: 5 

 

3- Mesures de control, prevenció i simptomatologia  
 
* Per poder entrar a l’escola les famílies han de presentar una declaració 
responsable signada. Tanmateix, se’ls ha lliurat l’autorització per al 
procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19. 
*L’ús de mascareta a l’escola per part dels adults és obligatori. 

*Tenim una graella de control per anotar totes les persones que entrin al 

centre. 

* Es prendrà diàriament la temperatura als infants a l’entrada. També es 

prendrà la temperatura a les famílies que entrin a les estances. No es 

podrà accedir al centre si : 

 La temperatura és superior a 37’5 ºC 

 Es troba en aïllament per donar positiu en COVID-19, o es troba en 
període de quarantena perquè conviu o té contacte estret amb una 
persona  diagnosticada  de COVID-19. 

 Estar en espera del resultat d’una PCR o altra prova de diagnòstic . 
* Seguiment diari de casos sospitosos i/o confirmats de tenir COVID-19 

mitjançant  la persona referent de salut pública i l’aplicació TRAÇACOVID  

creat per l’Administració.  



 * Si un infant té febre, s’aïllarà al despatx i s’avisarà a la família i al CAP  

de referència. 

*Els grups de convivència estables NO poden estar en contacte entre ells , 

ni amb altres adults que no siguin la seva tutora, la complementaria o la 

direcció.  

*No es poden fer reunions amb famílies o adults de més de 6 persones . 

 

4 – Mesures generals de higiene i neteja 

 

*Rentat sistemàtic de mans com a mínim una vegada cada 2 hores, i abans 

i desprès de anar al  W.C. 

*Dispensador de hidrogel a les dues entrades a l’escola, zona comú 

d’adults i a cada estança.  

*Utilització de guants  en la higiene individual de cada infants. 

*Utilització de paper per eixugar mans i al canviador. No es farà servir 

tovalloles. 

*Utilització de peücs per entrar a l’estança del grup 1. 

*Rentada diària de pitets. 

*Tant el personal docent com no docent disposa de roba i calçat d¡ús 

exclusiu per l’escola 

*Neteja i desinfecció diària de joguines, xumets, biberons  i espais  més 

freqüents i compartits. 

*Ventilació dels espais del centre. La educadora complementari vetllarà 

per tenir ventilat tots els espais del centre. Es farà servir sovint  pati per 

activitats amb infants . 

 

5 – Organització d’entrades i sortides  

 

*Hem significat dos punt d’accés a l’escola identificat amb el cartell de 

mesures de prevenció generals COVID-19 . Cada entrada és per un dels dos 

grups estables que tenim , i està controlada per un adult (direcció i 

complementaria) que prendrà   la temperatura a l’infant i al seu 

acompanyant i subministrarà  hidrogel.  

*Temporització de les entrades i sortides de les famílies per evitar 

aglomeracions. 



 

6 – Organització dels espais del centre 

   

 A efectes d’evitar la lliure circulació i el contacte entre el grups estables  : 

*Tanca divisòria entre els grups 1 i 2 

* Divisió del pati en dos espais separats. 

*Alternança per utilitzar la zona d’aigua i els canviadors  

 

7 – Procés d’adaptació  

*Dos torns d’entrada durant la primera setmana amb mitja hora  de 

marge per desinfectar. 

* A l’estança només podran haver quatre famílies com a màxim.  

 

 

 

 

 
 
 

 


