
PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL 

COLLSEROLA CURS 2021/2022 

 

D’acord amb les disposicions establertes en el Pla d’obertura general de l’IMEB i atenent a 

l’objectiu de recollir i adaptar les diferents mesures organitzatives de l’escola en el marc de 

les necessitats del context actual que vivim amb la comunitat educativa de l’escola: famílies, 

infants i personal que hi treballem, posem en marxa aquest pla específic de l’EBM Collserola. 

Després de l’experiència viscuda el curs passat, volem transmetre a totes les famílies, 

seguretat i tranquil·litat per reprendre l’essència de la nostra tasca educativa i de cura dels 

infants. Mantenim les mesures sanitàries necessàries,  però podem reprendre aquest 

acostament quotidià que caracteritza el nostre treball. 

1.- ORGANITZACIÓ DE GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE:  

Cada espai/estança conforma un grup estable amb: els infants, l’educadora tutora (amb el seu 

complement de jornada, si és el cas) i una educadora de suport . 

A partir de l’octubre hi haurà una alumna de pràctiques FP Dual, que s’assignarà a un grup 

determinat en el seu moment.  

GRUP/ ESPAI Nombre 

d’infants 

Educadora 

tutora 

Educadora de 

suport 

G1 Lactants   

                        LILA 

 8          (2021) SANDRA M. SANDRA H 

G2 Caminants  

                      BLAU 

 

12         (2020) 

NOEMÍ /MARIA  ESTRELLA   

G2 Caminants     

                     VERD       

 

13         (2020) 

RAQUEL /ANAIS  SARA  

G3 Caminants         

                    GROC 

 

13         (2020) 

RUTH  MELINA  

G3 Grans              

TARONJA                                                      

 

19         (2019) 

MARIA JOSE / 

LAURA  

ARIANNE   

G3 Grans  

VERMELL     

 

19         (2019) 

VANESSA / 

CINTIA  

SONIA  

 

La direcció i l’educadora complementària Miriam, entrarem  a ajudar a les estances quan hi 

hagi una necessitat i les circumstàncies el requereixin. 

2.- IDENTIFICACIÓ DELS PUNTS D’ACCÉS A L’ESCOLA. 

Aquest curs les entrades i sortides es fan per l’entrada principal, c/Mare de Dèu de Port.  



 

3.- ORGANITZACIÓ D’ENTRADES DE FAMÍLIES I RECOLLIDA A L’ESCOLA. 

- Les famílies poden accedir de tres en tres per a garantir l’adequat  trànsit. Les educadores 

acordaran l’horari d’entrada i de sortida amb cada família, per evitar el màxim de  coincidència 

de famílies a l’escola.   

- Es recomana a les famílies, sobretot  als infants dels grups de 2 a 3 anys,  que no duguin el 

cotxet a l’escola i, si és imprescindible, el podran deixar a la sala de cotxets entrant-hi  sense 

coincidir més de dues famílies alhora.  

- A l’entrada de la SUM es disposarà, a l’abast de les famílies, una tauleta amb dosificadors de 

solució de gel hidroalcohòlic, així com una catifa amb desinfectant per a netejar-se les sabates. 

- En les zones de circulació, s’han senyalitzat els punts de distància de seguretat que hauran de 

respectar les famílies per preservar la seguretat i el risc de contagi. 

Durant la implementació d’aquest Pla d’Obertura posarem  èmfasi a totes les mesures de 

seguretat sanitària amb molta vigilància per part de l’escola. L’educadora complementària i la 

directora vetllaran perque sigui així, sobretot als primers mesos, donant tota la informació a les 

famílies perqué agafin aquests hàbits i ho puguin  fer de manera autònoma i responsable, en 

un futur. 

4.- ORGANITZACIÓ DEL CONTROL DE TEMPERATURA 

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

fer un control diari de temperatura a l’infant, quan arriba a l’escola.  En el cas de temperatura 

superior a 37,5ºC no es podrà accedir a l’escola; aquest curs es fará quan arribi a l’estança, 

amb la seva educadora. 

5.- ÚS DELS ESPAIS DE L’ESCOLA BRESSOL 

Ús d’espais per part dels infants: 

 Estança:  Cada grup en una estança amb l’educadora tutora i educadora de suport 

segons horari, sense compartir espais interiors amb altres grups. 

 Espais exteriors: Prioritzem  l’ús del jardí,  per a la realització d’aquelles activitats que 

puguin fer-se a l’aire lliure.  

 Espais comuns (interiors): Sectorització d’espais comuns: La SUM,  per a ús simultani 

de més d’un grup  la sectorització amb  tanques , en la mesura del possible  prioritzarem l’ús 

per torns exclusiu per un grup. 

6.- PLA DE VENTILACIÓ DELS ESPAIS COMUNS. RESPONSABLE O RESPONSABLES I 

FREQÜÈNCIA. 



A les estances,  l’educadora referent i el suport , quan arribin obriren les finestres i mantindran 

ventilat l’espai. Si el temps no ho permet es farà a intervals regulars de 10 minuts durant el dia. 

A la SUM i  vestuari es fa càrrec l’educadora complementària des de primera hora  i sobretot 

quan hi hagi una alta afluència de persones. 

A la bugaderia el personal de neteja i a cuina i menjador el personal de cuina. 

7.- ZONA D’ALLETAMENT MATERN FORA DE L’ESTANÇA. 

Disposem d’un espai  a la SUM a prop de l’espai Lila /lactants, que té la ventilació adequada. 

8.- EL PERÍODE D’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA. 

Durant aquest temps d’acollida i adaptació dels infants i famílies a l’escola bressol, es permetrà 

l’entrada d’un membre de la família amb l’infant, per torns  prèviament  pactats amb 

l’educadora. I poden estar fins a un màxim de 4 famílies, sobretot intentarem  fer ús del jardí, 

quan hi hagi famílies dins l’estança, per tal de garantir la distància de seguretat  adequada. I la 

temporalitat será en funció del ritme dels infants. 

 

L’EQUIP EDUCATIU ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL COLLSEROLA 

 

Barcelona 13 de setembre 2021 


