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PLA D´OBERTURA EBM LA MUNTANYA CURS 2021-22 

 
Aquest document està elaborat amb motiu de la crisi sanitària patida per la COVID-
19, seguint les premisses pel Departament d´Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i les instruccions de l´IMEB. 
 
Aquest document està sotmès a variacions en funció de l´evolució de la pandèmia o 
del seguiment i avaluació del funcionament de les escoles bressol.  
 
1-INTRODUCCIÓ 
 
La presència del 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. 
- En el projecte educatiu. 

 
Per tant es fa necessari plantejar l´inici i desenvolupament del curs 2021-2022, 
tenint en compte les prevencions i normes que indiquin les autoritats sanitàries, 
ajustant-les a l´organització de les escoles bressol per al bon desenvolupament, des 
de l’àmbit de salut, higiene i educació. 
 
Les escoles bressol han de continuar sent espais on l´activitat educativa es pugui 
dur a terme d´una manera segura i que garanteixi el benestar i desenvolupament 
dels infants. Així doncs, partint de l´experiència prèvia, s´elabora un document que 
recull les actuals indicacions sanitàries i proposa orientacions que serveixen com a 
punt de partida per a que  cada equip de professionals pugui anar concretant i 
ajustant –les a les característiques i a la singularitat de la seva escola. 
Sabem que aquest reiniciar precisa d´un temps de reajustament. Cada equip i cada 
escola prendrem les decisions segons el marc  d´orientacions i criteris comuns  i les 
condicions del centre. 
 
És indispensable preparar els espais, els criteris d´intervenció per iniciar l´estada 
dels infants a l´escola bressol. 
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2- MESURES CONCRETES DE SEGURETAT A L´ESCOLA BRESSOL  
     LA MUNTANYA . 
 
Els infants de 0 a 3 anys necessiten del contacte físic amb els altres infants i els 
adults referents de l’escola. Per tant, dintre dels grups estables, cada infant es mou 
lliurement per l’espai i interaccionant amb els altres infants i adults.  
Tot i així, es continuen mantenint els grups estables i certes normes de seguretat:  
 

- Organitzar grups de convivència i socialització  estables. 
- Assegurar la higiene del objectes i dels espais. 
- Garantir una adequada ventilació en les classes, passadissos, 

despatx, Sala Mestres, Sala SUM, cuina, rebedors, etc.. 
- Incrementar la neteja de les mans. 
- Facilitar  els materials de protecció necessaris com : 

 Mascaretes, guants , tovalloles pels canviadors, gels hidroalcohòlics, 
estructures de separació d’ espais (pati i sala SUM). 

- Regular l’entrada de famílies per evitar aglomeracions. 
 
Declaració responsable 
 
Les famílies han de fer-se responsables de l´estat de salut dels seus fills/-es a l´inici 
de curs i signaran una Declaració Responsable. 
També signaran l´autorització per poder fer la prova del PCR en cas necessari. 
És altament recomanable que el  Carnet de vacunes,  estigui al dia. 
 
3- OBJECTIUS: 
 

1-Incidir en les mesures d´higiene per la prevenció de contagi entre 
persones : 
        -Mascaretes obligatòries pels adults. 
        -Posar gel hidroalcohòlic per les mans, en les entrades al    

 centre, en les aules, pati, SUM, en el despatx, cuina i sala de mestres.  
         -Posar la catifa  de desinfecció dels peus, amb alcohol en   
           l´ entrada principal al centre. 
         -Rentar més sovint les mans als infants : entrades i sortides,  
          abans i després de cada àpat, abans i després d´anar al WC, 
          en el canvi de bolquers, quan es canvia d´estança de joc... 
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         -L´adult es rentarà les mans : en el canvi de bolquers, abans i  
          després de tocar els aliments, d´acompanyar a un infant al  
          WC, després de venir del pati, abans i després dels àpats. 
         -Compra de material de protecció i desinfecció . 
 
  2-Garantir  la neteja i desinfecció dels espais i materials per la 
prevenció de contagi entre persones : 

-Les joguines i materials es desinfectaran al migdia mentre els infants 
dormen i a la tarda. Els espais es netejaran a la tarda quan arriba el 
personal de neteja.   
-El personal de neteja seguirà les recomanació de neteja i desinfecció,  
-Incidir en la ventilació dels espais: classes, passadissos ,sala SUM, sala 
mestres, despatx, cuina, rebedor, vestuaris etc... 

 
3- Assegurar un espai i un clima de seguretat i confiança vers les 
famílies i els infants.  
 
4-Coordinar i assessorar a tot el personal d´empreses externes del 
centre: 
 – Cuina, neteja i suport educatiu rep les comunicacions i orientacions de tot 
el procés d´obertura del centre i la normativa a aplicar segons Salut Pública, 
departament d´educació de la Generalitat i l´IMEB. 

 
 
4- ACTUACIONS ESPECÍFIQUES PER LES ENTRADES I SORTIDES: 
 
Mestres, educadores de suport i cuina: 
 

 Accés al centre per la porta de la reixa blanca.  
 Accedirem amb mascaretes i per entrar ens netejarem les mans amb gel 

desinfectant. 
 El vestuari s’utilitzarà de manera que no hi hagi acumulació de personal. 

Màxim 6 persones. 
 S'utilitzarà una roba i sabates per estar dintre de l’escola. 
 A les aules, utilitzarem mascaretes . 
 A l’hora del menjar es farà en un mateix torn en diferents taules, en grups 

estables i mantenint la distància. 
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 L´horari del personal de suport serà el mateix que abans de la Pandèmia. 
 El personal de cuina posarà les mesures de protecció e higiene en la cuina i 

menjador. 
 Utilitzarem paper gran en lloc de tovalloles pels canviadors. 

 
Infants i famílies: 
 

 Les famílies i els infants entren al centre per la porta de la reixa blanca. 
 La complementària i la directora aniran controlant que no hi hagi 

aglomeracions a l’entrada o la zona de cotxets.  
 Desinfecció de les mans amb gel. 
 Les famílies  aniran amb mascaretes i poden entrar a l’aula a deixar a l’infant i 

a recollir-lo per la tarda. No es podran acumular més de 5 famílies a l’aula ni a 
la sortida d’aquesta. Durant l’adaptació, les famílies dels infants nous poden 
estar a l’aula, sempre i quan no superi 5 adults a l’aula. 

 En cas de que un nen o nena presenti símptomes com febre, tos... es trucarà a 
la família perquè vinguin a buscar-lo. 

 Per utilitzar espais comuns com pati i Sala SUM, es farà per torns i horaris 
diferents per cada grup d´infants. 

 Tant en les entrades com a les sortides, direcció i complementària regularan 
el trànsit per evitar aglomeracions.  

 
Personal de neteja: 
 

 Portaran altra roba de recanvi. La netejaran diàriament. 
 Utilitzaran mascaretes i guants. Es desinfectaran les mans amb gel a l´entrada 

del centre. 
 L´horari serà per la tarda amb l´horari habitual. 
 Entraran per la porta principal blanca. 
 Seran les encarregades en tot moment de la desinfecció de l´escola, wc petits, 

wc grans, cadires, taules, materials comuns, estances, portes etc....Utilitzaran 
productes demanats per fer aquesta tasca. 

 Faran rentadores amb material diari que utilitzin els infants. 
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Proveïdors i personal extern: 
 

 Les persones externes de l’escola i proveïdors es desinfectaran les mans i les 
sabates a l’entrada de l’escola i entraran normalment amb mascareta i 
respectant les distàncies amb altres persones que estiguin entrant.
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