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PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL TIMBAL 

                                                                           Setembre 2021 

 

La presència del COVID-19  condiciona la vida de  l’escola en els diversos àmbits: 

organitzatius, de comunicació i relació amb infants, amb les famílies i entre professionals, així 

com també el projecte educatiu. 

 

Per tant es fa necessari plantejar l’inici i desenvolupament del curs 2021-22, tenint en compte 

les prevencions i normes que indiquin les autoritats sanitàries, ajustant-les a l’organització de 

l’escola,  per al bon desenvolupament, des de l’àmbit de salut, higiene i educació.  

 

Aquest pla específic d’organització de l’escola bressol El Timbal estableix les bases per tal 

que el curs 2021-2022 es desenvolupi amb les màximes garanties i l’escola continuï sent 

espai 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’aniran adaptant de forma 

progressiva a l’evolució de la pandèmia i del pla de vacunació. Mentre no s’obtingui la 

immunitat de grup, caldrà mantenir mesures de protecció i prevenció. 

 

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 distància 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. 

 Incrementar la neteja de les mans. 

 Assegurar la higiene  dels objectes i dels espais. 

 Garantir una adequada ventilació. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EBM  El Timbal  
 Institut d’Educació 

 

Carrer Guitard 23 

08028 Barcelona 

Telèfon: 93 4904342 

Fax: 934904342  

E-mail: ebmeltimbal@bcn.cat 

  

          

  

 

 

 

 

REQUISITS D’ACCÉS A LES ESCOLES BRESSOL 

 

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

comprovaran que no tingui  temperatura superior a 37,5 ºC ni cap altre símptoma compatible 

amb la COVID-19.  

 

 No es pot accedir a l’escola si l’infant o la persona adulta presenta alguna de les següents 

situacions: 

 

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

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

molecular. 

 Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

 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 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.  

 

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. 

 

 

ACTUACIONS  DAVANT UN POSSIBLE CAS 

 

Si comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 a l’escola bressol 

 

La criatura presenta simptomatologia compatible amb COVID-19  (febre, nàusees, vòmits,                 

molta tos, malestar, mal de panxa, problemes per a respirar...) 

 Aïllarem a l’infant en una altre espai que estigui ventilat 

 L’adult que acompanya es posarà  mascareta FPP2 . 

 SEMPRE Es contactarà amb la família 
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 Si la simptomatologia es greu PRIMER trucarem al 061/112 (febre molt alta, molt 

vòmits...) 

  La família  o responsable ha de trucarà al CAP de referència per a que el facultatiu o 

facultativa faci les actuacions necessàries. 

 La família comunica que s’ha decidit fer. Si NO es fa PCR es segueixen indicacions 

de pediatria. Si es fa una PCR la criatura es queda aïllada a l’espera de resultat.  

 

L’activitat del centre continua amb NORMALITAT . El resultat de la PCR pot ser comunicat 

per la família, però el GESTOR COVID ESCOLAR el comunicarà a la direcció del centre. 

 

 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, 

 

La família del nen o nena ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del 

CAP, al CUAP ( Centre d’ Urgència  d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries.  

 

 El/la pediatre/a o metge/metgessa de família valorarà el cas en les primeres 24 hores 

d’inici dels símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR. 

 En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció s’iniciarà aïllament domiciliari  

fins conèixer el resultat. 

 La família ha de seguir les recomanacions del seu pediatre.  

 

 
La decisió en relació amb el tancament de l’activitat presencial al centre serà el resultat 

de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb 

l’autoritat educativa. 

 

 

GRUP DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ ESTABLE 

A  l’escola els grups de convivència estables equivalen  al grup classe. 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 dels seus contactes.  

Durant 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.  

GRUP 1. Format per 7 Infants de 0-1 any , una educadora tutora amb reducció de jornada, 

educadora que  complementa la jornada i una educadora de suport. 

GRUP 2. Format per 12 Infants de 1-2 anys, una educadora tutora i una educadora de   

suport. 
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GRUP 3. Format per 13 Infants de 1-2 anys, una educadora tutora i una educadora de suport. 

GRUP 4. Format per 13 infants de 1-2 anys, una educadora tutora i una educadora de suport. 

GRUP 5. Format per 19 infants de 2-3 anys, una educadora tutora, i una educadora de suport. 

GRUP 6. Format per 19 infants de 2-3 anys, una educadora tutora i una educadora de suport. 

Cada educadora de suport dels diferents grups estables cobreix les franges horàries de  

l’acollida al mati de 8 a 9h i de 11.30 a 15h. Les hores de bossa es distribuiran segons 

necessitats organitzatives de l’escola, sempre respectant els grups estables. 

També formen part de grup estable l’educadora Complementaria i la Directora  de l’escola, en 

moments puntuals de la jornada o els dies que per motius varis es tingui que substituir a 

l’educadora tutora del grup. Altres professionals que poden  formar part d’aquest grup estable 

és el personal extern educatiu de suport a l’educació inclusiva, i les estudiants en pràctiques.  

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 ni activitats entre grups. 

 

 Espais exteriors: Es prioritzarà l’ús d’aquest espai per a la realització d’aquelles 

activitats que es puguin fer a l’aire lliure sempre que el clima ho permeti. Cada grup 

estable disposa d’un espai d’us propi. Hi ha una zona exterior d’us comú que 

s’utilitzarà per torns exclusiu per un grup.   

 

 Espais comuns, sala SUM.  Al llarg del matí s’utilitzarà aquest espai per torns exclusiu 

per un grup. Aquest espai també s’utilitzarà a partir de les 11,30h com a menjador 

dels grups 5 i 6. S’organitzaran dos torns, la meitat de cada grup a cada torn.  

Les taules estan  col·locades mantenint les distancies de seguretat. Sempre que sigui 

possible aquesta activitat es realitzarà a l’espai exterior. 
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Ús dels espais de reunió,  treball i convivència, per part de les i dels 

professionals  

 

  Sempre que sigui possible es realitzaran les reunions d’equip a l’espai exterior 

mantenint les distancies de seguretat i amb la mascareta posada. Quan el clima 

no ho permeti utilitzarem la sala SUM.  

 

 Es dinarà en dos espais diferents. Quatre educadores a l’espai del menjador i 

tres a la sala de mestres mantenint la distància de seguretat i amb les finestres 

obertes. 

 

 

Ús dels espais per part de les famílies. 

 

 S’ evitaran aglomeracions en els espais d’accés a l’escola. 

 

 Es demana a les famílies que respectin els horaris acordats amb l’educadora 

tan a les entrades com a les sortides, per evitar el màxim de coincidència de 

famílies. Els horaris pactats orientatius son de 10 a 15 minuts tres infants per a 

cada grup a les entrades i tres infants a la sortida. Cal remarcar que aquest 

horaris, tant d’entrada com de sortida son revisables i es poden modificar  

segons valoració del funcionament d’aquesta organització. 

 

 Recomanem a les famílies, sobretot al infants dels grups de 2 a 3 anys,  que no 

duguin el cotxet a l’escola i, si és imprescindible, el podran deixar a l’espai 

destinat a fer-ho plegat i penjat a les barres. Disposem d’un espai reduït per 

això es demanarà que no coincideixin més de dues famílies a l’hora . 

 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 famílies simultàniament a l’estança. 

 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. 
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 Només un adult, amb mascareta i assegurant la distància amb la resta de 

famílies, podrà acompanyar l’infant. 

 

 La persona acompanyant de l’infant només podrà establir contacte amb el seu 

fill o filla, i haurà de mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones 

de l’estança. 

 

 Als punts d’accés a l’escola es disposa, a l’abast de les famílies, d’una tauleta 

amb dosificadors de solució de gel hidroalcohòlic. 

 

 En les zones de circulació, hi ha punts senyalitzats  de distància de seguretat 

que hauran de respectar les famílies per preservar la seguretat i el risc de 

contagi. 

 

 

Personal estudiants en pràctiques. 

 

  Les persones de pràctiques formen part d’un grup estable. Quan aquesta 

condició no es pugui dur a terme, es prendran  les mateixes mesures que la 

resta de personal de l’escola. 

 

 

Alletament matern.  

El menjador de les educadores s’habilita  per tal que les mares puguin alletar evitant el 

contacte amb la resta d’infants. La mare ha d’accedir al recinte escolar amb la mascareta 

col·locada i rentar-se les mans a l’arribada, a més de seguir la resta de normes establertes per 

l’escola.  

MESURES D’HIGIENE    
 

Higiene de mans 

 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels infants així com la del 

personal docent i no docent.   

 

Els infants, es rentaran les mans: 

▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu, 

▪ Abans i després dels àpats, 

▪ Abans i després d’anar al WC (infants continents), 

 Després de l’entrada de l’espai de joc exterior 
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En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es dur a terme: 

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

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

▪ Abans i després d’acompanyar un infant a l’WC, 

 

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 el seu espai exclusiu  i propi  que garanteixi la 

seguretat del grup. 

 

Moment del descans 
 

  Els matalassos es marcaran de forma personalitzada amb el nom de cada infant. Els 

xumets es guardaran de manera individual.  

 Es mantindrà una adequada ventilació abans, durant i desprès del descans  

Joguines  

 

S’utilitzaran joguines que es puguin rentar i desinfectar amb facilitat i de manera freqüent. 

Cada grup estable disposa de joguines d’ús exclusiu. Les joguines de plàstic es netejaran 

després de cada jornada seguint les indicacions oportunes per a cada material amb líquid 

desinfectant diluït segons indicacions del producte.  

Les joguines dels grups de lactants i caminants mes petits es rentaran el rentaplats. 

Les joguines de fusta es desinfectaran amb alcohol humitejat amb una solució d’alcohol al 

70ºC. 

Les joguines de roba i altres elements com fundes de coixins, fundes matalassos , mocadors 

de roba per jugar... es rentaran  a la rentadora a temperatura de 60ªC. 

 

Xumets i biberons.  

 

Els xumets i els biberons es guarden de forma individual. Diàriament es netejaran i 

desinfectaran. 

 

Roba i calçat.  

 

 Utilitzarem tovalloles i mocadors de paper. 

 Cada dia les famílies reposaran el material necessari que guardaran a l’armariet del 

seu fill o filla. 

 La roba bruta es tornarà a les famílies en una bossa específica per a aquest ús. 
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 Els pitets de roba, seran d’ús diari i un per cada àpat que realitzi l’infant a l’escola.   

 Els llençols es canviaran dos cops per setmana i sempre que sigui necessari.    

 

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’àmbit educatiu és de tipus higiènic i/o quirúrgiques, les mascaretes FFP2 s’utilitzarà segons 

preferència de l’educadora i també en el moment d’acompanyament a infants que precisen ser 

aïllats per sospita de simptomatologia compatible amb COVID. 

 

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. 

 

Neteja, desinfecció i ventilació 

 

Es vetllarà per una adequada ventilació, neteja i desinfecció de tots els espais de l’escola. 

 

A primera hora del matí educadora complementaria i de suport que fan l’acollida en horari de 8 

a 9 del matí obriran totes les finestres dels diferents espais. Si el temps climatològic ho 

permet, les finestres de les estances romandran obertes al llarg de la jornada. Quan comenci 

a fer fred es ventilarà, al menys 3 vegades al dia durant 10 minuts cada vegada.      

 

Es netejaran després de cada jornada els  espais interiors d’ús més freqüent i compartit, com  

l’espai SUM,  zones de pas i recepció, i sala de reunions. I sobretot, de manera acurada, 

aquelles superfícies o punts de contacte freqüents amb les mans, com manetes, poms de les 

portes, passamans, baranes, etc. 

 

PROCÉS D’ACOLLIDA 

 

Durant el procés de familiarització s’establiran torns d’estada a l’escola de manera que 

coincideixin menys famílies en un mateix espai. 

 

Abans de començar l’escola realitzem una entrevista individual amb cada família on 

acordarem el dia d’inici i horaris tant d’entrada com de sortida i aspectes relacionats amb la 

nova organització de l’escola.  
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Procés d’acollida per grups. 

 

Infants de 2-3 anys.  

 

Grups 5 i 6. 

 

Comencen el dia 13 en dos torns.  

 

-Primer torn 9 infants en horari aproximat de 8 a 10.30h. 

 

-Segon torn 9 infants de 11.45 a 13h. Sense servei de menjador 
                              

Segon dia. Horari de 8 a 12h. Grup sencer. Sense servei de menjador. A mig matí oferirem 

fuita els infants. 

 

Tercer dia. Grup sencer en horari de 8 a 13h. amb servei de menjador. . 

 

Quart dia. Grup sencer en horari de 8 a 15h. Amb servei de menjador i migdiada. 

 

 Amb cada família  s’acorda un horari d’entrada i sortida esglaonada.  

 

 

Infants de 1-2 anys.  

 

Grup 4. Format per 7 infants que ja venien a l’escola el curs passat i 6 infants nous. 

 

Els infants de continuïtat comencen l’escola el dia 13  en dos torns.  

 

-Primer torn quatre infants en horari de 9 a 10.30h. 

 

- Segon torn tres infants en horari de 11,45 a 13h. Sense servei de 

menjador. Aquest primer dia un adult per infant podrà acompanyar els infants 

dins l’estança en un màxim de tres adults simultàniament seguint les mesures 

de prevenció i seguretat establertes.  
 

Segon dia. Coincideixen tots els infants en horari de 9 a 13h, pactant amb les famílies horaris 

d’entrada i de sortida esglaonada. Sense servei de menjador. A mig matí oferirem  fruita els 

nens i nenes.  

 

Tercer dia. Grup sencer en horari de 8 a 13h. Amb servei de menjador. Acordarem un horari 

d’entrada i de sortida de manera que no coincideixin mes de tres famílies a l’hora.  

 

Quart dia. Grup sencer en horari de 8 a 15h. Amb servei de menjador i migdiada.  
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La incorporació dels infants nous es farà a partir del quart dia, incorporant dos infants cada 

quatre dies. El procés d’acollida d’aquests infants es igual que en els grups 1,2 i 3. 

 

Grups 2 i 3. En aquests grups tots els infants son de nova matricula. Els nens i nenes 

s’incorporen a l’escola per torns.  

 

El primer dia s’incorporaran 6 infants repartits en dos torns. Els dos primers dies acudirà 1h 

cada dia. Les famílies podran acompanyar els infants a l’estança (un adult per infant) seguint 

les mesures de prevenció i seguretat establertes (mascareta, distància i mans) i en un màxim 

de tres famílies simultàniament a l’estança. 

 

Al tercer dia , segons estigui el nen o nena es proposa a la família que surti de l’estança uns 

15 minuts, el primer dia. A mida que el nen o nena es mostri relaxat i comenci a relacionar-se 

amb l’educadora, s’anirà ampliant el temps de separació i ampliarem les hores d’estada a 

l’escola oferint el dinar i més tard dormir. 

 

Passats els dies de separacions curtes, es proposa a les famílies que deixin a l’Infant sense 

quedar-se mes estona del que és un acomiadament normal.   

 

L’educadora oferirà  un espai dins l’estança o a la zona exterior on el familiar que acompanya 

l’infant romandrà assegut observant el joc del seu fill o filla  que serà qui es desplaçarà per 

l’espai i decidirà si s’apropa o s’allunya del seu familiar . Els familiars tenen la consigna que 

han d’estar asseguts en l’espai indicat i no anar cap a la resta de l’espai. D’aquesta manera es 

pot garantir al màxim la distància de seguretat entre els adults i reduir la seva mobilitat en 

l’espai. 

 

Infants de 0-1 any. El procés d’acollida en aquest grup segueix la mateixa organització que 

en els grups 2 i 3 ajustant torns d’entrada i horaris a la singularitat del grup.  

 

A totes les famílies, a l’entrevista individual que es realitza abans de començar el curs,  se’ls 

explica l’organització del procés d’acollida. Es pacta el dia que començarà el seu fill o filla i els 

horaris durant aquest període sempre respectant les necessitats de conciliació de les famílies. 

 

REUNIONS I TROBADES: famílies i comunitat educativa. 

 

En les sessions de Consell Escolar s’establiran les mesures necessàries per garantir el 

distanciament físic de seguretat i serà obligatori l’ús de mascareta. Es prestarà especial 

atenció a la correcte ventilació de l’espai. 

 

Es convocaran reunions amb famílies mantenint el criteri de pertànyer al grup estable de 

convivència, amb la presència d’un familiar de cada infant i amb ús de mascareta, en un espai 

ampli on es pugui mantenir distància de seguretat i amb ventilació. Si no fos possible fer-les 

presencials es realitzaran de forma telemàtica.  
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L’AFA només podrà realitzar activitats fora de l’horari escolar si es respecte l’organització 

dels mateixos grups estables de convivència. 

 

 

LA D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA 

 

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

del seguiment i avaluació del funcionament de l’ escola bressola. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ  DE REFERÈNCIA: 

- Resolució SLT/1429/2020 de mesures bàsiques de protecció i organitzatives 

-  Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia de 3 

de juliol 2020. 

- Instruccions per al curs 2020-21 del  Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

de 30 de juny   2020 

-Gestió de Casos Covid-19 als centres educatius. Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya, 13 d’agost de 2020. Document assessorat per la Societat Catalana de 

Pediatria. 

- Informe en relació a les mesures que s’aplicaran per l’obertura dels centres escolars. 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 24 d’agost 2020.  
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