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Punt de partida  per iniciar el pla d’obertura seguint les instruccions de l’IMEB: 

Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es 

desenvolupi amb les màximes garanties i que les escoles bressol continuïn sent 

espais on l’activitat educativa es dugui a terme de manera segura i confortable. Les 

mesures de prevenció i seguretat que es proposen estan adreçades a reduir la 

transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contacte, i s’hauran 

d’adaptar de forma progressiva a l’evolució de la pandèmia i del pla de vacunació. 

Mentre no s’obtingui la immunitat de grup, caldr{ mantenir mesures de protecció i 

prevenció. Les evidències científiques han demostrat que els infants són un 

col·lectiu de risc molt baix respecte a la Covid-19, tant pel que fa a l’afectació 

clínica que desenvolupen com al seu paper poc important en la dinàmica 

epidèmica. Des del Departament d’Educació Infantil facilitarem i farem seguiment 

de la concreció i de l’evolució dels criteris dels Departaments de Salut i d’Educació, 

per tal que les escoles bressol defineixin el Pla específic d’organització del curs 21-

22 i, si cal, l’actualitzin en base a nous criteris.  

APARTAT 1 

MESURES DE SEGURETAT A L’ESCOLA BRESSOL 

La necessitat dels infants de 0 a 3 anys, de relació estreta amb l’educador/a i la 

manera d’interactuar amb contacte físic amb els altres infants fa evident que a 

l’escola bressol, no es pot plantejar regular la dist{ncia de seguretat, ni entre 

infants ni amb l’adult de referència.  

Durant aquest període de pandèmia COVID-19, les mesures de seguretat per 

limitar el nombre de contactes, garantir un nivell bàsic de control i la traçabilitat 

dels casos són:  

 Organitzar grups de convivència i socialització estables  

 Garantir una adequada ventilació  
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REQUISITS D’ACCÉS A LES ESCOLES BRESSOL  
 
 

 Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre per 

sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat 

nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb 

vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i 

adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

 

* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals 

en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials decovid-19 si 

també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.  

 

 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors. 

 

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 pedi{tric, 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.  

 

Llista de control de simptomatologia per a les famílies (S’adjunta document 

Annex 1). 

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-

6de670ab3c7a.pdf 

ANNEX 1:  

Llistat de comprovació de símptomes per a les famílies 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una 

creu quins d'aquests símptomes presenta:  

Febre o febrícula (per sobre de 37,5 ºC)  

Mal de coll**  

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
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Refredat nasal**  

Tos  

Dificultat per respirar  

Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents)  

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu 

quins d'aquests símptomes presenta:  

Si es tracta d'un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.  

Febre o febrícula  

Tos seca  

Dificultat per respirar  

Falta d'olfacte i/o de gust  

Mal de coll  

Mal de cap  

Vòmits i diarrees  

Fatiga  

Pèrdua de gana  

Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura  

Refredat nasal  

 

* Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a l'escola i que us poseu 

en contacte amb els/les responsables del centre educatiu per comunicar-ho. En l'horari 

d'atenció del vostre centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre 

equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.  

** Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els 

infants, només s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha 

febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.  

Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les 

persones i el context epidemiològic del moment. 
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Declaració Responsable 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills o filles i a 

l’inici de curs signaran una Declaració Responsable. 

 

Control diari de la temperatura 

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 podr{ accedir a l’escola. 

 

GRUP DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ ESTABLE  

 

En el cas de les escoles bressol els grups de convivència estables estaran formats 

pel grup classe, la tutora i persona que cobreix reducció de jornada si és el cas, i en 

les franges hor{ries corresponents amb l’educadora de suport assignada.  

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 tant en espais interiors com l’exterior.  

Altres professionals podran formar part del grup estable garantint el compliment 

de les mesures de seguretat i ús de mascareta.  

Un grup es mantindr{ estanc en l’espai interior de 9 a 17h. 

En la franja de 8 a 9 del matí, es mantindr{ l’assignació d’una educador/a de 

suport per cada grup de convivència estable sempre que hi hagi 4 infants del grup 

que requereixin el servei. En el cas que el nombre d’infants sigui inferior, 

s’assignaran a un altre grup de manera estable. 

 

GESTIÓ DE CASOS COVID  
 
S’aplicar{ el protocol vigent de gestió de casos quan es detecti un cas positiu o 

simptomatologia susceptible de ser COVID-19.ConsultarGestió de casos de covid-

19als centres educatius. Curs 2021-2022, de 3de setembre de 2021 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-

escola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-

2022.pdf 
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ÚS DELS ESPAIS DE L’ESCOLA BRESSOL  

 

Ús d’espais per part dels infants  

o Estança. Cada grup en una estança amb l’educadora tutora i educadora de 

suport segons horari, sense compartir espais ni activitats entre grups.  

o Espais exteriors: són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per 

aquest motiu, s’aconsella prioritzar l’ús d’aquests espais més saludables com 

el jardí i/o la terrassa, per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a 

l’aire lliure.  

o Espais comuns (interiors i exteriors). Sectoritzar espais comuns: SUM i jardí o 

terrassa, per a ús simultani de més d’un grup, garantint que no pugui haver 

contacte entre ells, i/o ús per torns exclusiu per un grup.  

 

Ús dels espais de reunió, treball i convivència, per part de les i dels 

professionals  

 En els espais de reunió i treball per al personal, les trobades podran ser 

presencials, garantint mascareta, ventilació i distància. 

 Només es podrà dinar en un mateix espai sempre que es garanteixi la 

dist{ncia de seguretat d’1,5 m. Quan no sigui possible, es faran torns de 

dinar o bé s’utilitzaran simultàniament espais diferenciats. 

 S’ha d’assegurar una correcta ventilació dels espais. 

 

En cas que s’utilitzi un espai que no compti amb ventilació, aquest només podrà ser 

utilitzat per una persona per torn.  

Els espais que siguin utilitzats per més d’un torn, s’hauran d’higienitzar entre torn i 

torn, tenint en compte les superfícies de contacte, i caldrà garantir-ne la ventilació. 

Les paneres, gerres d’aigua, setrilleres i altres elements d’us comú hauran de canviar-

se o netejar-se entre torn i torn. 
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Ús dels espais per part de les famílies 

 L’escola identificar{, si és possible, més d’un punt d’accés, per a l’entrada de 

les famílies a l’escola, així com els punts de sortida.  

 Als punts d’accés a l’escola es disposar{, a l’abast de les famílies, 

dosificadors de solució de gel hidroalcohòlic. 

 S’organitzar{ l’accés a l’escola de forma graduada, per evitar aglomeracions 

en els espais d’accés. 

 Es permet l’entrada de les famílies a les estances, complint les mesures de 

seguretat: només un adult acompanyant, amb mascareta i procurant 

preservar la distància ,amb un màxim de tres o quatre famílies 

simultàniament a l’estança, segons les condicions i superfície de l’espai. 

 En cas que l’adult vingui acompanyat amb un altre infant menor, aquest 

podrà accedir a l’escola fins a la porta de l’estança. 

 

Altres: 

o En les zones de circulació, com passadissos i escales, és recomanable 

senyalitzar punts de distància de seguretat que hauran de respectar les 

famílies per preservar la seguretat i el risc de contagi.  

 

 

Alletament matern.  

Caldrà tenir un espai habilitat fora o dins de l’estança per tal que les mares puguin 

alletar. La mare haurà de seguir les normes establertes respecte a la mascareta i 

rentat de mans.  

 

MESURES D’HIGIENE  

Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes 

així com la del personal docent i no docent.  

Els infants, s’han de rentar les mans: 

▪A l’arribada al centre educatiu, 

▪Abans i després dels àpats, 
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▪A l’anar al WC (infants continents) 

▪Després de l’entrada de l’espai de joc exterior. 

 

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 

▪A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants, 

▪Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments,  

▪Cada vegada que hi ha una intervenció d’higiene amb infants (després de mocar 

un infant, canvi de bolquer, ...), 

▪ Utilitzar paper per eixugar mans, mocs... ( no tovalloles). 

 

Moment del dinar  

 Cada grup estable menjarà sempre en un espai exclusiu i propi que 

garanteixi la seguretat del grup.  

 Els pitets s’hauran de guardar de forma individual, en una bossa i tancada.  

 

Moment del descans  

Cal assegurar les mesures d’organització i higiene establertes abans de la Covid19. 

 

o  No ajuntar objectes personals com xumets o els ninos personals del moment 

del descans, sinó utilitzar els espais individuals com els armariets o bosses 

personals.   

o  En la col·locació dels matalassos no és necessari mantenir la distància de 

seguretat entre infants.  

 Els llençols seran guardats diàriament a un cistell i les baixares restaran 

col·locades a cada matal{s. Tots els llençols i baixares han d’estar marcats 

per part de les famílies, amb el nom de l’infant en un lloc visible, amb 

permanent i lletres grans per poder-lo diferenciar.  

 

Xumets i biberons.  

Els xumets i els biberons s’han de guardar dins d’estoigs o bossetes de tela 

individuals. En el cas que hagin estat utilitzats, la desinfecció es durà a terme a 

l’escola. Es recomana que les famílies els esterilitzin abans de portar-los al centre. 
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Joguines  

 

Es disposar{ de joguines d’ús exclusiu per al grup estable, garantint la seva neteja i 

desinfecció dels materials utilitzats que s’haur{ de dur a terme de forma periòdica, 

seguint les indicacions oportunes per a cada material. 

 

Roba i calçat.  

 

 Es recomana, utilitzar tovalloles individuals de roba o de paper.  

 En el cas dels pitets de roba, seran d’ús diari un per cada {pat.   

 Totes les persones que vulguin accedir a l’escola, hauran de desinfectar les 

soles de les sabates a les catifes de l’entrada.  

Respecte al calçat, per accedir a les estances de Cucuts i Bombolletes, les famílies 

hauran de fer ús de peücs que oferir{ l’escola. Abans de posar-se els peücs, es 

recomanable treure les sabates.  

Les estances de Cargols, Pallassos i Elefants no caldrà fer canvi de sabates.   

 En relació amb el personal docent i no docent cal que disposin de roba i 

calçat d’ús exclusiu per al centre.  

 La roba ha de ser rentada a una temperatura >60ºC, com a mínim 2 vegades 

per setmana.  

 

Mascaretes 

 

Infants: No indicada per infants de 0-3 anys. 

 

 Es manté l’obligatorietat de la mascareta per part dels adults. La mascareta 

indicada en l’{mbit educatiu és de tipus higiènic, en compliment de la norma UNE; 

i/o quirúrgiques. També es poden utilitzar les mascaretes amb visió de llavis. 

L’escola també disposar{ d’un estoc de mascaretes model FFP2 sense v{lvula per 

al moment d’acompanyament a infants que precisen ser aïllats per sospita de 

simptomatologia compatible amb COVID.  

Aquesta indicació pot variar segons quina sigui l’evolució de la pandèmia.  
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Guants 

 

Les indicacions d’ús de guants no varien respecte a les habituals de l’escola bressol, 

és a dir, en els moments d’higiene i neteja individual de cada infant.  

 

Ventilació, Higiene i desinfecció 

 

 L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, higiene i desinfecció 

adaptada a les característiques del centre. D’acord amb l’evidència científica més 

recent, la ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en 

espais interiors. Per això, cal seguir curosament les orientacions de ventilació. 

 

Noves orientacions sobre ventilació en els centres educatius en el marc de la covid-

19 

Enllaç: 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-

escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf 

 

 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies 

és molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest 

motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols 

de neteja establerts per al curs 2020-2021. La neteja i la posterior 

desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la 

jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.  

 

 

 

 

 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210111-noves-orientacions-ventilacio.pdf
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PROCÉS D’ADAPTACIÓ  

 

De manera excepcional, es podrà plantejar un procés de familiarització més lent de 

l’habitual, establint torns d’estada a l’escola i possibilitant que coincideixin menys 

famílies en un mateix espai i en un nombre adient de persones adultes, tant en 

l’espai interior com l’exterior. Tanmateix es respectaran les necessitats de 

conciliació de les famílies.  

Es considerar{ possibilitar l’acollida i familiarització tant en l’estança com en 

l’espai exterior del jardí o terrassa.  

Durant aquest període, les famílies podran acompanyar els infants a l’estança (un 

adult per infant) seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes 

(mascareta, distància i desinfecció de mans) i en un màxim de tres o quatre 

famílies simult{niament a l’estança, segons les condicions i superfície de l’espai.  

L’educadora o educador oferir{ un espai dins l’estança o a la zona exterior, on les 

famílies podran romandre, observant el joc del seu infant que serà qui es 

desplaçar{ per l’espai i decidir{ si s’apropa o s’allunya del seu familiar. D’aquesta 

manera es pot garantir al màxim la distància de seguretat entre els adults i reduir 

la seva mobilitat en l’espai. 

 

REUNIONS I TROBADES: famílies i comunitat educativa.  

En les sessions de Consell Escolar s’establiran les mesures necess{ries per garantir 

el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres i ser{ obligatori l’ús de mascareta. 

S’ha de prestar especial atenció a la correcte ventilació de l’espai. L’AFA només 

podr{ realitzar activitats fora de l’horari escolar si es respecta l’organització dels 

mateixos grups estables de convivència. Es podran convocar reunions amb famílies 

sempre que es mantingui el criteri de pertànyer al grup estable de convivència i es 

respecti l’aforament que permeti el compliment de les mesures sanit{ries 

previstes: mascareta, distància, higiene i ventilació, i es puguin feren espais oberts 

i ventilats. En les trobades de famílies que es puguin fer en espais exteriors, es 

poden organitzar amb diferents grups de convivència estable sempre que es 

garanteixi la distància entre grups, evitant aglomeracions i vetllant per 

l’acompliment de les mesures sanit{ries establertes: dist{ncia, mascareta, higiene i 

sense la possibilitat de menjar ni beure. 
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Altres: 

Personal estudiants en pràctiques / FP Dual:  

o Es procurarà que les persones de pr{ctiques formin part d’un grup estable en 

el màxim temps possible. Quan aquesta condició no es pugui dur a terme, es 

prendran les mateixes mesures que la resta de personal de l’escola.  

- Els projectes singulars que impliquin la presència de persones externes, 

queden temporalment posposats.  
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PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA 

 

Aquest document, que pot estar sotmès a variacions en funció de l’evolució de la 

pandèmia o del seguiment i avaluació del funcionament de les escoles bressol, és el 

marc general a partir del qual l’equip educatiu de cada escola concretar{ i 

singularitzarà alguns aspectes de l’organització del curs 2021-22, recollint les 

dades que s’especifiquen: 

El pla específic d’organització de l’escola bressol constarà, a banda del present 

document, la determinació concreta i per escrit dels següents punts com a mínim:  

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

grup.  

 Organització de recursos humans de l’escola. Tutores, complementària i 

personal de suport educatiu. Assignació als grups de convivència estables.  

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

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

 Organització recollida d’infants.  

 Organització de la presa de temperatura als infants.  

 Pla de ventilació dels espais comuns. Responsable o responsables i 

freqüències.  

 Organització dels espais comuns (SUM, patis,...) i ús per part de cada grup 

estable.  

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

simptomatologia.  

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

 Descripció i temporalització del pla d’adaptació.  

 Qualsevol criteri organitzatiu que es consideri important.  
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APARTAT 2 

 

Aquest document està elaborat segons la disponibilitat de recursos humans i la 

singularitat i característiques físiques de la nostra escola.  

 

1.- ORGANITZACIÓ DE GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE: NOMBRE DE 

GRUPS I INFANTS PER GRUP 

- A l’escola hi ha 5 grups estables. Cada grup té una educadora tutora i una 

educadora de suport fixa. 

- Davant l’absència d’un/a educador/a, la persona que entraria a l’estança a 

substituir-lo/a seria l’educadora complement{ria o direcció. Per no afectar 

al grup bombolla, es procurarà que sempre sigui la mateixa persona qui 

doni suport a unes estances determinades.    

- -Tots els espais de l’escola es ventilaran tres cops al dia, mínim 10 minuts.  

 

NIVELLS GRUPS INFANTS 

LACTANTS  CUCUTS 8 

CAMINANTS 

PETITS 

BOMBOLLETES 9 

CAMINANTS 

GRANS 

CARGOLS 13 

GRANS  PALLASSOS 18 

GRANS ELEFANTS 18 
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2.- ORGANITZACIÓ DE RECURSOS HUMANS DE L’ESCOLA. TUTORES, 

COMPLEMENTÀRIA I PERSONAL DE SUPORT EDUCATIU. ASSIGNACIÓ ALS 

GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES 

- Cada grup estable de l’escola té assignada una educadora tutora i una 

educadora de suport.  

 

NIVELLS GRUPS INFANTS EDUCADOR/A 

TUTORA 

EDUCADORA 

SUPORT 

LACTANTS  CUCUTS 8 Hermínia Judit 

CAMINANTS 

PETITS 

BOMBOLLETES 9 Maria Àngels Johanna 

CAMINANTS 

GRANS 

CARGOLS 13 Lluís  Estefanía 

GRANS  PALLASSOS 18 Anna Nancy 

GRANS ELEFANTS 18 Nuria 

Sandra (1/3) 

Ona 

 

- L’educadora complement{ria i la direcció gestionaran les entrades i 

sortides de les famílies i l’organització general de l’escola.  Les estances que 

requereixin suport, el rebran però d’una forma més específica.  

 

EDUCADORA COMPLEMENTÀRIA CRISTINA 

DIRECCIÓ DEL CENTRE CHIARA  

 

- Cuina: tan sols tindrà accés el personal de cuina.  

 

CUINERA  ESTHER 

AJUDANT DE CUINA CHAIA 

 

 

 

 



PLA D’OBERTURA   

- Suport del personal de neteja per a la higiene i desinfecció dels espais.  

 

PERSONAL NETEJA TARDA ROSA i FLOR 

 

 
3.- IDENTIFICACIÓ DELS PUNTS D’ACCÉS A L’ESCOLA BRESSOL 

- Accés a l’escola per la porta principal del C/Llobregós, 109 tant per les famílies 

com mercaderies, proveïdors, personal de manteniment entre d’altres. 

- Per  accedir cal portar a terme el protocol d’higiene de mans,  calçat i presa de 

temperatura. 

 

4.- ORGANITZACIÓ D’ENTRADES DE FAMÍLIES I INFANTS A L’ESCOLA 

- S’organitza l’accés a l’escola d’entrades i sortides per diferents circuits tenint 

present els diferents espais del centre. Una professional de l’escola, 

complementària o direcció, vetllarà per la correcte circulació en el moment de 

major influència. Important evitar aglomeracions tant en l’espai d’accés com espais 

comuns entre les estances.  

- S’acordar{ un horari d’entrada i de sortida aproximat amb cada família pactat 

amb els educadors. L’accés al centre quedar{ limitat per nombre de famílies per les 

5 estances per evitar aglomeracions. Per tant, l’espera s’haur{ de portar a terme a 

l’exterior del centre, respectant la dist{ncia de seguretat de 1,5m.  

- Per poder accedir al centre els adults i infants majors de 6 anys és obligatori l’ús 

de la mascareta.  

- Es prendr{ la temperatura a l’infant i a l’adult que l’acompanya.  

- Desinfecció del les mans amb gel hidroalcohòlic.   

- L’adult i l’infant s’hauran de netejar les sabates a la catifa amb líquid desinfectant, 

i ja podrà entrar. 

- Durant el camí fins l’estança, l’infant haur{ d’anar agafat de la m{ o en braços per 

tal de no tocar els elements que pertanyen a un altre  grup estable. 

- Les famílies podran accedir fins a la porta de l’estança o interior, segons les 

necessitats dels infants i els acords pactats amb els tutors. Cada infant podrà anar 

acompanyat tan sols d’un adult i si hi ha un germà que els acompanya, haurà de 



PLA D’OBERTURA   

romandre a l’espai determinat a l’entrada del centre. Durant el període 

d’adaptació, les famílies que acompanyin al seu fill dins l’estança, ho hauran de fer 

amb peücs (estances de cucuts i bombolletes), restant asseguts en un espai 

determinat per l’educadora i mantenint contacte físic únicament amb el seu fill/a.  

- Les famílies hauran de mantenir 1,5m de dist{ncia en moments d’espera i 

complint les normes establertes per l’escola.  

- L’agenda de registre, permetr{ portar el control de possibles simptomatologies, 

traspàs de malalties, seguiment PCR, grups confinats, etc.  

ÚS DE LA SALA DE COTXETS 

- Es recomana a les famílies que tinguin disponibilitat de fer-ho, no portar el cotxet 

a l’escola per un tema d’higiene i espais més restringits.  

- Tan sols podran accedir al quartet dels cotxets, les famílies dels infants de 

l’estança de lactants i les de caminants. Els cotxets han d’estar plegats i guardats en 

el espais corresponents i per mantenir l’ordre, des de l’escola recomanem que 

s’utilitzin els que són més lleugers i amb facilitat perquè quedin plegats. 

- Els grups de 2-3 anys no poden deixar cap cotxet en aquest espai, tan sols infants 

amb NEE prèviament pactat amb el centre o famílies amb dificultat de mobilitat. Si 

una família del grup de grans accedeix a l’entrada de l’escola amb cotxet, després 

se l’haur{ d’emportar però no el podr{ entrar dins l’escola.  

- No és permesa l’entrada de bicicletes ni patinets al centre, tant d’adults com 

d’infants.  

- No es permet deixar cotxets al vestíbul de l’escola durant l’horari escolar.  

5.- ORGANITZACIÓ RECOLLIDA D’INFANTS.  

- L’hora de sortida pels que no es queden a dinar és a les 11:45h i els que no es 

queden a dormir és a les 12:45h. 

- Els infants que no es queden a dinar o a dormir a l’escola i que marxen a mig matí, 

els recollirà un adult i farà el mateix procés que al matí: desinfecció de mans i 

sabates, presa de temperatura i accés fins la porta de l’estança.  

- A partir d’octubre les sortides seran de 15:30 a 17h el més esglaonades possibles. 

Les sortides han de ser el més fluides possibles per evitar l’aglomeració de gent i 

les cues. El temps d’espera es dur{ a terme en els espais senyalitzats al carrer 
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davant la porta d’accés. Durant el camí fins la sortida, l’infant haur{ d’anar agafat 

de la mà o en braços.  

Tant els grup de petits com els de grans, han de respectar els espais de circulació 

predeterminats en el terra en les seves zones de circulació corresponents.  

 

SORTIDA ADAPTACIÓ: 

 L’hora de sortida durant el mes de setembre pels caminants i lactants serà 

pactada per la tutora del grup segons l’adaptació de cada infant.  

 L’horari de sortida serà de 14h a 15h per aquells infants que es quedin a 

dormir.  

6.- ORGANITZACIÓ DE LA PRESA DE TEMPERATURA ALS INFANTS.  

- A l’entrada de l’escola, la directora i/o la complement{ria  prendran la 

temperatura a infants i a l’adult que l’acompanya. No es podr{ accedir a l’escola si 

la temperatura és igual o superior a 37,5 ºC. Si algun infant presenta aquesta 

temperatura o superior, quedar{ registrada i s’haur{ de seguir les pautes de 

recuperació corresponents.  

 

7.- PLA DE VENTILACIÓ DELS ESPAIS COMUNS. RESPONSABLE O 

RESPONSABLES I FREQÜÈNCIES.  

- La directora i la complementària mantindran els espais comuns ventilats.   

Cada educadora gestionarà la ventilació de la seva estança deixant sempre, com a 

mínim, una finestra oberta. En els moments que el grup es trobi en el pati, 

s’obriran totes les finestres per afavorir la renovació de l’aire. Per la tarda, quan 

marxin els infants també es deixarà tot obert per ventilar de nou. En èpoques de 

més fred, s’hauran de ventilar  les estances 3 cops al dia, mínim 10 minuts.   

8.- ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS COMUNS (SUM, PATI-JARDÍ,...) I ÚS PER PART 

DE CADA GRUP ESTABLE.  

Els espais comuns del joc dels infants són: la terrassa, jardí, espai comú de grans i 

biblioteca. Els passadissos de grans es converteixen en zona de pas per a les 

famílies amb espais sectoritzats per deixar pertinences com jaquetes o bosses de 
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carrer de cada grup estable corresponent. La SUM com a espai de joc desapareix 

per convertir-se en zona de pas i circulació de les famílies dels infants de lactants i 

caminants.  

La SUM també es converteix es zona de menjar i descans dels educadors de 14 a 

15h (m{xim 4 persones). La sala de mestres i despatx, ser{ l’altre espai de menjar i 

descans per la resta d’educadors de 14 a 15h (m{xim 3 persones). La feinera 

netejarà aquests espais i deixarà la SUM preparada per  ser utilitzada al migdia 

com a zona de dinar. Si el temps i logística del centre ho permet, es faran grups de 

dinar al jardí de l’escola.  

Al llarg del període d’aquest protocol, els grups bombolla no podran compartir els 

mateixos espais simultàniament ni podrà haver una lliure circulació dels infants 

per els espais comuns. Cada espai sols és utilitzat per un grup a la vegada. Ens 

organitzem per franges horàries.  

Els espais exteriors són de baix risc de transmissió del coronavirus. Prioritzem l’ús 

de la terrassa i jardí de l’escola amb espais sectoritzats. L’estança del grup de 

lactants té el seu propi espai exterior d’ús exclusiu. 

El jardí s’ha segmentat en dos espais. Les jardineres i baranes mòbils s’utilitzaran 

per compartimentar altres espais del pati i així optimitzar el joc a l’aire lliure el 

màxim de temps possible. La terrassa ser{ d’ús exclusiu dels grups de grans i 

sortiran en dos torns al llarg del matí.  

Cada grup-estable té assignat un material de joc, que només l’utilitza ell. El 

material dels espais comuns es triarà per a un grup específic aquell mateix dia i es 

desinfectar{ un cop acabada l’activitat.  
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9.- PREVISIÓ D’UNA ZONA D’AÏLLAMENT PER ATENDRE ELS INFANTS QUE 

PRESENTIN ALGUNA SIMPTOMATOLOGIA.  

La Biblioteca queda tancada als infants i es converteix en espai d’aïllament si un 

infant presenta simptomatologies compatibles amb el  COVID-19. Caldrà que 

aquest espai estigui ventilat i el nen/a estigui acompanyat d’un adult, 

preferiblement complementària o direcció. Aquestes hauran de portar les mides de 

protecció corresponents, mascareta FPP2 i bata, per acompanyar-lo fins que 

vinguin a buscar-lo un dels seus tutors o persona autoritzada.  

Si la biblioteca en un moment determinat no pot oferir aquest servei, es farà servir 

la sala de mestres.  

 

10.- ZONA QUE PERMETI L’ALLETAMENT MATERN FORA DE L’ESTANÇA.  

Dins l’estança de l’estança de lactants, les mares que necessitin un espai 

d’alletament disposaran d’un sof{ o el mateix pati exterior.  

Al costat de l’entrada de l’estança de lactants, hem habilitat un espai amb un 

butaca, tauleta, dispensador de mocadors i gel hidroalcohòlic perquè aquelles 

mares que ho necessitin puguin alletar al seu fill/a si així ho prefereixen. Hi ha una 

finestra per si cal ventilar l’espai. La mare ha de portar la mascareta, s’ha de 

desinfectar les mans en seure i finalitzar l’acció, el fet de que estigui fora de 

l’estança afavoreix que no hi hagi un contacte directe amb els altres infants.  

 

11.- DESCRIPCIÓ I TEMPORALITZACIÓ DEL PLA D’ADAPTACIÓ.  

LACTANTS/CAMINANTS 

A cada classe hi podrà haver 3-4  adults simult{niament per fer l’adaptació. 

Els grups de caminants han programat 2 grups de 4 infants en diferent horari per 

fer l’adaptació i anar ampliant horari segons cada infant. 

Els dies següents es mantindran els grups amb l’acompanyament de les famílies 

amb els horaris acordats amb l’educadora. Progressivament els infants aniran 

ampliant les estones a l’estança sense estar acompanyats del adult que 

l’acompanya. 
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Les famílies del grups de lactants i caminants petits, s’hauran de posar peücs per 

entrar a l’estança. 

GRANS 

Els grups de grans d’infants de continuïtat, el 1er dia faran 2 torns d’estada  en 

horaris diferents i preferiblement no es quedaran a dinar, si les famílies disposen 

d’aquesta flexibilitat. Els infants que sí es quedin a dinar, faran el segon torn 

d’entrada.  

L’adult pot acompanyar a l’infant uns moments per acomiadar-se però mai poden 

haver més de 4 adults a l’estança en el cas de que es vulgui ampliar l’estona 

d’adaptació. Es mantindran els grups amb l’acompanyament de les famílies amb els 

horaris acordats amb l’educadora. Progressivament els infants aniran ampliant les 

estones a l’estança sense estar acompanyats del adult que l’acompanya. 

L’adult que faci l’adaptació ha d’estar amb mascareta a l’estança i assegut en una 

cadira mantenint una dist{ncia de 1,5m d’un altre adult. Aquest no podr{ 

mantindre contacte amb cap infant del grup estable.  

12.- QUALSEVOL CRITERI ORGANITZATIU QUE ES CONSIDERI IMPORTANT.  

MECANISMES DE SEGUIMENT INDIVIDUAL DELS INFANTS 

- En cas que al llarg del dia hi hagués algun nen o nena que no es trobés bé o que 

tingués febre es seguirà el següent protocol: 

 S’aïllar{ l’infant en  l’espai previst i ben ventilat. 

 La persona que estigui amb ell ha de portar una mascareta fpp2, pantalla i 

bata de protecció. 

 S’avisaria a la família perquè el vingués a buscar i es posi en contacte amb 

els seu CAP de referència.  

 Es comunicarà al referent COVID assignat. 
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ALTRES MESURES 

- Cada grup d’infants dinar{ i dormir{ a la seva estança com hem fet sempre.  

- XUMETS I BIBERONS: els xumets i biberons s’han de guardar en les capses o 

bosses individuals. Hi ha d’haver-hi dos unitats i les famílies els han de 

desinfectar a casa abans de portar-los a l’escola. Un cop en el centre, els 

desinfectarem nosaltres al finalitzar la jornada.  

- El trasp{s d’informació del dia a dia es farà verbalment en el moment de les 

entrades i sortides.  

- LLIBRETES INDIVIDUALS DE LACTANTS, LLIBRETA GENERAL DE 

CAMINANTS I ÁLBUMS DE GRANS O FULL DE RECULL SETMANAL: seran 

les eines de comunicació a l’escola. Qualsevol nota informativa o trasp{s 

d’informació, es far{ via els panells de l’escola o mail.  

- PERSONAL: Hem de portar mascareta.  

- SALA DE MESTRES: no pot ser ocupada per més de 4 persones alhora. 

- DINAR: Per dinar farem dos grups fixes: un grup dinar{ a la SUM i l’altre a la 

sala de mestres. Si és possible, es dinar{ al jardí de l’escola. Hi hauran dos 

dies a la setmana que es faran dos torns de dinar en un únic espai SUM o 

jardí.  

- CUINA: no pot accedir a aquest espai cap personal del centre excepte la 

cuinera i ajudant de cuina. Totes dues dinaran a la cuina mantenint la 

distància de seguretat.  

- A la sala de mestres queda habilitat un espai on es poden localitzar tots els 

elements EPIS necessaris per la seguretat e higiene de l’escola.  

AQUEST PLA D’OBERTURA I LES MESURES CONCRETADES PODEN SER 
MODIFICADES SEGONS LES NECESSITATS DE L’ESCOLA O BÉ PER 
L’EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA.  

 

 

 


