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SANT MEDIR 

 Setembre 2020 

_________________________________________________________________________ 
 
La presència de la COVID-19  condiciona la vida de les escoles en els diversos àmbits: organitzatius, 
de comunicació i relació amb infants, amb les famílies i entre professionals, així com també els 
projectes educatius. 
Per tant es fa necessari plantejar l’inici i desenvolupament del curs 2020-21, tenint en compte les 
prevencions i normes que indiquin les autoritats sanitàries, ajustant-les a l’organització de les escoles 
bressol municipals de Barcelona, per al bon desenvolupament, des de l’àmbit de salut, higiene i 
educació. 
En el darrer mes del curs 2019-20, en el què s’ha reiniciat l’activitat de les escoles, la mirada i criteri 
professional ha recollit aspectes bàsics que cal preservar per al bon desenvolupament del dia a dia a 
l’escola i que siguin possibles en aquest període de convivència amb la COVID-19.  
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 materials, tant fungibles 
com no fungibles. Per tant, restablint el servei, donen 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 activitats i la logística de l’activitat diària de 
l’escola bressol. 
El present document és un recull de mesures per la posada en funcionament i prestació del servei a 
l’EBM Sant Medir durant el curs 2020/21. 
_________________________________________________________________________ 
 

 
● Requisits d’accés a l’escola bressol  

 
La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l‘escola, l’estat de salut del seu fill/a i comprovar 

que no tingui  temperatura superior a 37,5 ºC ni cap altre símptoma compatible amb la COVID-19.  

 

Simptomatologia compatible amb la Covid-19:  (L’absència de simptomatologia ha de ser sense 
haver pres cap fàrmac): 
 
- Febre o febrícula >37.5ºC 
- Tos 
- Dificultat per a respirar 
- Mal de coll* 
- Refredat nasal* 
- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
- Mal de panxa amb vòmits o diarrea 
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- Pèrdua d’olfacte o del gust (en el vostre cas adults) 
* El mal de coll i el refredat nasal són molt habituals.  NOMÉS es consideraran símptomes potencials 
de COVID-19 quan TAMBÉ hi hagi febre i/o altres manifestacions de la llista. 
 

● Tampoc es pot accedir a l’escola si l’infant o la persona adulta presenta alguna de les següents 

situacions: 

o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular. 

o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

o Es troba en període de quarantena domiciliaria per haver estat identificat/da com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

● En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el 

risc de gravetat en cas de contraure la infecció per COVID-19, es valorarà de manera conjunta 

amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre educatiu . 

 

És altament recomanable que el Carnet de vacunacions estigui al dia.  

 

 

● Gestió de casos Covid 
 
Consultar el link “Gestió de Casos Covid-19 als centres educatius” del Departament d’educació, de 9 
de setembre de 2020, pag. 7 a la 15 
 
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf 

 

 

● Organització de grups de convivència estable: nombre de grups i infants 

per grup. 

En el cas de les escoles bressol els grups de convivència estables equivaldran al grup classe.  

Per tant en aquest període no serà possible la lliure circulació dels nens i nenes, entre espais de grups 

diferenciats, ni  l’intercanvi  i coincidència entre  infants de diferents grups de convivència estable.  

Es tracta de grups estables d’infants, amb la tutora i persona que cobreix reducció de jornada si és el 

cas, i en les franges horàries corresponents amb l’educadora de suport assignada. 

El seu principal valor és la facilitat que ofereix en la traçabilitat de possibles casos que s’hi donin: 

permetent una identificació i gestió precoç dels casos i els seus contactes.  

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf
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ESTANÇA NOMBRE D’INFANTS 

La Dolça 8 

Drac Ensucrat 13 

El Cau 13 

La Moderna 13 

Els Amics 20 

La Pessigolla 20 

 

● Organització de recursos humans de l’escola. Educadores, 

complementària i personal de suport educatiu. Assignació als grups de 

convivència estables. 

 

ESTANÇA EDUCADORA I HORARI 
EDUCADORA DE SUPORT  I 

HORARI 

La Dolça 
De 9h a 13h: Judith  
De 15 a 17 h: Vicky 

De 8 a 9 h: Ada 
11 a 15 h:Núria 

Drac Ensucrat 
De 9h a 13h i de 15 a 17 h: 

Susanna 
De 8 a 9 h: Míriam 
11 a 15 h:Míriam 

El Cau 
De 9h a 13h: Jenny 
De 15 a 17 h: Aina 

De 8 a 9 h: Arnau 
11 a 15 h: Rosalia 

La Moderna 
De 9 a 12h: Montse 

De 12 a 13 i de 15 a 17h: Irina 
(Laura) 

De 8 a 9 h:Silvana 
11 a 15 h:Silvana 

Els Amics De 9h a 13h i de 15 a 17 h: Ester 
De 8 a 9 h: Sònia 
11 a 15 h:Berta 

La Pessigolla 
De 9 a 12h: Lluïsa 

De 12 a 13 i de 15 a 17h: 
Mariana 

De 8 a 9 h: Xus 
11 a 15 h:Xus 

Complementaria 
De 9 a 12h: Mariana 

De 12 a 13 i de 15 a 17h: Lluïsa 
 

Coordinació Rosa  

 
 

● Identificació dels punts d’accés a l’escola bressol. 

 
o Les famílies entren a l’escola per la porta de la plaça i un cop dins l’edifici, dins 

l’horari establert, faran el canvi de sabates al vestíbul de l’entrada i aniran a les seves 
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estances, respectant sempre les distàncies amb els altres infants i adults que es 

puguin trobar pel camí, així com els itineraris marcats. 

 

 

● Organització d’entrades de famílies i infants a l’escola.  
 

 

● El moment d’acollida d’infants: 

● Per accedir a l’escola s’haurà de fer en els horaris indicats per les educadores, per 

poder garantir així l’aformament dins l’escola i la distància de seguretat.  

● S’haurà de picar al timbre del despatx, cuina i/o Sala de Mestres. 

● Només es prendrà la temperatura dels infants quan les famílies ens indiquin que no 

han pogut fer-ho a casa seva o perquè en tenen dubtes. 

● L’infant pot venir acompanyat només d’un adult, que haurà de dur sempre la 

mascareta, mantenir la distància de seguretat amb la resta d’infants i adults de 

l’escola. Si ve amb algun germà o germana que no sigui alumne de l’escola, aquest 

s’haurà d’esperar al lloc indicat. Aquest espai mentre faci bon temps serà a l’entrada 

de l’escola, en cas contrari, estarà dins del vestíbul que trobem tot just entrant a 

l’edifici. 

 

● Les famílies de la Colla la Dolça, del Drac Ensucrat i del Cau: 

o Abans d’entrar a l’edifici, trobareu el gel hidroalcohòlic. Un cop a dins l'escola, fareu 

el canvi de sabates a l’espai indicat i anireu cap a l’estança. Podreu entrar-hi, un cop 

acabat el període d'acollida, sempre que no hi hagi una altre família dintre. 

 

● Les famílies de la Colla la Moderna, els Amics i Pessigolla: 

o   Entrareu pel vestíbul, abans d’accedir-hi trobareu el gel hidroalcohòlic. Un cop allà, hi 

haurà espais diferenciats per estances per poder fer el canvi de sabates. Cada família 

portarà una caixa de sabates.  

Un cop a les estances, només podrà entrar un adult amb un infant, per tant si a dins hi ha algun 

adult, apart de les educadores, s’haurà d’esperar a fora mantenint sempre la distància de seguretat, 

per preservar la seguretat i el risc de contagi. 
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● El moment del comiat: 

El moment de venir a buscar-los, haureu de seguir el mateix protocol d’entrada, però en aquest cas 

no es podrà entrar a les estances, per tal d’ajudar a les feines de desinfecció i neteja que s’han de fer 

a partir de les 17 h. 

 
 

● Organització de la presa de temperatura als infants. 

Donada la situació actual de la pandèmia i per reforçar les mesures preventives, es recomana fer un 

control diari de temperatura a l’infant i l’adult que l’acompanya, quan arriben a l’escola. En cas de 

temperatura superior a 37,5ºC no es podrà accedir a l’escola.  

A l’EBM Sant Medir aquest control i degut al document d’autoresponsebilitat signat per les famílies, 

no es durà a terme de forma sistemàtica. El document esmentat ja recull que les famílies no portaràn 

el fill a l’escola en cas de que tingui febre igual o superior a 37,5ºC. Per tant mentre sigui una 

recomanació confiarem amb les famílies i si alguna necessita que ho fem, així ho farem. 

 

● Pla de ventilació dels espais comuns.  Responsable o responsables i 

freqüències. 

Els espais  comuns, com la resta dels espais tancats de l’escola, han de ser ventilats, tres cops al dia. 

La SUM de l’entrada, la del primer pis i la sala d’educadores, es ventilarà en els següents horaris. 

- De 8 a 9 h del matí 

- De 12 a 13 h del matí 

- De 15 a 16 h del matí 

La durada mínima és de deu minuts per franja, sempre que la temperatura exterior ho permeti, es 

farà durant el màxim de temps possible. 

La responsable de ventilar l’espai de l’entrada, serà la directora, i l’encarregada del primer pis serà 

l’educadora complementaria. 

Les estances també seran ventilades un mínim de tres cops al dia, dins els horaris que les educadores 

creguin més convenients pel bon funcionament del grup. 
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● Organització dels espais comuns (SUM, patis,...) i ús per part de cada 

grup estable. 
 

o El jardí d’entrada de l’escola, s’utilitzarà per un màxim de 2 estances per torn, cada 

grup al seu espai, que estarà degudament senyalitzat i cada estança disposarà d’un 

material específic. 

o Les terrasses del primer pis, cada estança utilitzarà l’espai parcel·lat que queda 

davant de la seva estança. 

o El terrat, s’utilitzarà per un màxim de 2 estances per torn, cada grup al seu espai, que 

estarà degudament senyalitzat i cada estança disposarà d’un material específic. 

 

 

● Previsió d’una zona d’aïllament per atendre els infants que presentin 

alguna simptomatologia. 

Quan l’aïllament s’hagi de fer entre les 9 i les 13h o les 15 i les 17 h, es farà a la sala d’educadores. 

Quan l’aïllament s’hagi de fer entre les 13 i les 15 h, es farà al despatx de direcció. 

 

● Zona que permeti l’alletament matern fora de l’estança. 
 

L’espai previst per l’alletament matern fora de l’estança, serà sempre que el temps ho permeti, a la 

terrassa que hi ha a l’aire lliure davant de la Colla la Dolça. Quan la temperatura no ho permeti, es 

farà a la SUM d’entrada de l’escola a la cadira que hi haurà disposada per poder realitzar-ho amb 

comoditat. 

  

● Descripció i temporalització del pla d’acollida dels infants. 
 

o Colla la Dolça: El període d’acolliment està pensat perquè coincideixin un màxim de 

dues famílies a la terrasseta o tres dins l’estança. En el moment en què s’incorporin 4 

infants o més farem dos torns: el primer de 9-10.30h i el segon de 10.30-12.00h. A 

mida que els infants es familiaritzin amb les educadores, aniran ampliant l’horari que 

estan sense la família. Aquests horaris s’aniran pactant dia a dia, segons com estigui 

l’infant i les necessitats de la família.  

 

o Colla del Drac Ensucrat: Durant el període d’acollida, les entrades es faran en dos 

torns. D'aquesta manera separarem el matí en dues franges diferenciades i evitarem 
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que les famílies dels dos torns coincideixin. L’entrada dels infants serà progressiva 

perquè es puguin anar familiaritzant i d'aquesta manera també coincidir menys 

adults en l'espai. A mesura que els infants vagin sentint-se segurs i còmodes 

començaran a estar a estones sols, però sempre fins abans de dinar com a màxim.  

L’horari dels infants s’anirà ampliant, fins que facin el seu horari complet, però els 

adults només podran venir en la franja horària que hagin escollit. L'entrada es farà 

pel jardí, un cop s'hagin canviat les sabates (aquells infants que en portin) i netejat i 

desinfectat les mans a la zona habilitada per a fer-ho (lloc dels cotxets). Es podrà 

estar, com a màxim, tres adults a la terrasseta i tres adults dins l’estança i l'infant es 

podrà moure per l'espai i quan necessiti a l'adult l'anirà a buscar. Un cop decideixin 

que es queden a dinar, la família el podrà acompanyar el primer dia. Però només es 

pot una família per dia, així que es decidirà el dia, conjuntament amb l'educadora, 

per tal que no coincideixin amb ningú més. 

 

o Colla del Cau: Durant el període d’acollida, les entrades es faran en dos torns. 

D'aquesta manera separarem el matí en dues franges diferenciades i evitarem que 

les famílies dels dos torns coincideixin. L’entrada dels infants serà progressiva perquè 

es puguin anar familiaritzant i d'aquesta manera també coincidir menys adults en 

l'espai. A mesura que els infants vagin sentint-se segurs i còmodes començaran a 

estar a estones sols, però sempre fins abans de dinar com a màxim.  L’horari dels 

infants s’anirà ampliant, fins que facin el seu horari complet, però els adults només 

podran venir en la franja horària que hagin escollit. L'entrada es farà pel jardí, un cop 

s'hagin canviat les sabates (aquells infants que en portin) i netejat i desinfectat les 

mans a la zona habilitada per a fer-ho (lloc dels cotxets). Es podrà estar, com a 

màxim, tres adults a la terrasseta i tres adults dins l’estança i l'infant es podrà moure 

per l'espai i quan necessiti a l'adult l'anirà a buscar. Un cop decideixin que es queden 

a dinar, la família el podrà acompanyar el primer dia. Però només es pot una família 

per dia, així que es decidirà el dia, conjuntament amb l'educadora, per tal que no 

coincideixin amb ningú més. 

 

o Colla la Moderna: Durant el període d’acollida, les entrades es faran en dos torns. 

D'aquesta manera separarem el matí en dues franges diferenciades i evitarem que 

les famílies dels dos torns coincideixin. L’entrada dels infants serà progressiva perquè 

es puguin anar familiaritzant i d'aquesta manera també coincidir menys adults en 

l'espai. A mesura que els infants vagin sentint-se segurs i còmodes començaran a 

estar a estones sols, però sempre fins abans de dinar com a màxim.  L’horari dels 

infants s’anirà ampliant, fins que facin el seu horari complet, però els adults només 

podran venir en la franja horària que hagin escollit. L'entrada es farà pel jardí, un cop 

s'hagin canviat les sabates (aquells infants que en portin) i netejat i desinfectat les 

mans a la zona habilitada per a fer-ho (lloc dels cotxets). Es podrà estar, com a 

màxim, tres adults a la terrasseta i tres adults dins l’estança i l'infant es podrà moure 
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per l'espai i quan necessiti a l'adult l'anirà a buscar. Un cop decideixin que es queden 

a dinar, la família el podrà acompanyar el primer dia. Però només es pot una família 

per dia, així que es decidirà el dia, conjuntament amb l'educadora, per tal que no 

coincideixin amb ningú més. 

 

o Colla dels Amics: Com cada any us suggerim que el primer dia els infants només 

vinguin a jugar unes hores, el segon ja es quedin a dinar i que a partir del tercer dia ja 

facin l’horari complet. Un dels canvis són els horaris de les  a les entrades i de les 

sortides de l’estança que s’han de fer de forma esglaonada. Els horaris de cadascun 

de vosaltres seran acordats previemen, intentat mantenir al màxim les vostres 

necessitats. Durant aquest temps, podreu estar a dins de les estances durant ½ hora 

acompanyant als vostres infants amb un màxim de 3 famílies a la terrassa i 2 famílies 

a dins de l’estança. És per això que us hem marcat els horaris tant d’entrada com de 

sortida. Si hi ha algún infant que necessiti allargar més aquest període podreu parlar-

ho amb la vostra educadora i romandre en tot moment a la terrassa, ja que tal i com 

indica el Pla d’obertura a l’estança, un cop acabat el període d’acollida, només podrà 

entrar un adult per infant. 

 

o Colla Pessigolla: Com cada any us suggerim que el primer dia els infants només 

vinguin a jugar unes hores, el segon ja es quedin a dinar i que a partir del tercer dia ja 

facin l’horari complet. Un dels canvis són els horaris de les  a les entrades i de les 

sortides de l’estança que s’han de fer de forma esglaonada. Els horaris de cadascun 

de vosaltres seran acordats previemen, intentat mantenir al màxim les vostres 

necessitats. Durant aquest temps, podreu estar a dins de les estances durant ½ hora 

acompanyant als vostres infants amb un màxim de 3 famílies a la terrassa i 2 famílies 

a dins de l’estança. És per això que us hem marcat els horaris tant d’entrada com de 

sortida. Si hi ha algún infant que necessiti allargar més aquest període podreu parlar-

ho amb la vostra educadora i romandre en tot moment a la terrassa, ja que tal i com 

indica el Pla d’obertura a l’estança, un cop acabat el període d’acollida, només podrà 

entrar un adult per infant. 

 

Altres mesures sanitàries 

Rentat de mans: A l’entrar a l’escola cal que petits i grans fem el rentat de mans. Els adults trobarem 

hidrogel abans d'entrar a l’edifici i els infants ho podran fer un cop entrin a l’estança. També 

disposarem de gel desinfectant a les estances. 

A les estances es promourà un rentat de mans sistemàtic, doncs es tracta d’una de les mesures de 

protecció més importants. És indicat el rentat de mans als infants abans i després dels àpats,  abans i 



 

 

              EBM Sant Medir 
     EBM Sant Medir 

                                                                                                          Institut d’Educació 
 

                                                                                                                       Santa Rosa, 7 
                                                                                                                 08012 Barcelona 
                                                                                                                   Tel: 933 689 784 

 

 

després d’anar al WC (infants continents), abans i després de la sortida a altres espais comuns de 

l’escola, després de tossir, mocar-se o d’esternudar. S’utilitzarà paper per eixugar mans. 

En el cas del personal treballador, el rentat de mans es durà a terme:  A l’arribada al centre,  abans 

del contacte amb els infants,  abans i després d’entrar en contacte amb el menjar, dels àpats dels 

infants i del personal,  abans i després del canvi de bolquers,  abans i després d’acompanyar un infant 

al WC,  abans i després d’anar al WC, abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).  

Desinfecció del calçat: A l'entrar a l’escola, trobarem dues estores, una amb producte desinfectant i 

l’altre per eixugar-les. Un cop a dins, els infants s’hauran de canviar les sabates i guardar les del 

carrer dins una caixa de sabates, als llocs indicats per a cada estança.  

Magatzem de cotxets: Demanem a les famílies que en la mesura que sigui possible no porteu el 

cotxet a l’escola, en cas de necessitar-ho, sempre s’hauran de deixar plegats i penjats.  

Gots d’aigua dels infants: Aquest no estaràn al seu abast. Les educadores s’encarregaran d’oferir 

aigua als infants i de la higiene dels mateixos.  

Objectes personals: Com ara pitets, xumets i objectes personals els guardarem a les seves bosses. 

Es realitzarà una neteja més acurada de les joguines i dels materials de les estances. També s’evitarà 

que els llençols dels infants no estiguin en contacte uns amb els altres.   

Espais de les professionals: Regularem els nostres espais comuns fent torns tenint en compte que es 

pugui mantenir la distància de seguretat. Per informacions puntuals i avisos es prioritzarà l’ús de 

l’intèrfon.  

 

 

Aquest pla resta pendent d’aprovació del Consell Escolar del Centre i queda subjecte a possibles 

canvis que ens puguin arribar del Departament d’Ensenyament, de l’IMEB o del PROCICAT.  

 

EQUIP DE L’EBM SANT MEDIR 

 

Barcelona, setembre de 2020 

 

 
 


