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PLA D’0BERTURA ESPECIFIC DE L’EBM TRINITAT NOVA curs 2021-2022

1-Grups de convivència estables
*Grup 1-mixt - 14 infants (9 de 1 a 2 anys i 5 de 2 a 3 anys)
*Grup 2 - 19 infants de 2 a 3 anys.
Total infants: 33
Entre els grups de convivència estable no és possible la lliure circulació d’infants tant en els
espais interiors com l'exterior , ni l’intercanvi entre infants de diferents grups.
2- Personal del centre
El personal del centre és : Una persona de neteja/cuina, dues tutores (una per cada grup de
convivència estable), una educadora complementària i la direcció de l’escola.
Total Adults: 5
3- Punts d’accés a l'escola bressol
*Una entrada principal i entrades separades per les estances i la zona d'aigua. Cal mantenir
sempre la distancia de seguretat.
*Per accedir al centre és obligatòria la mascareta pels adults
*Dosificadors de gel hidroalcohòlic a l'entrada del centre i de les estances.
*Es permet la entrada de les famílies a les estances amb un màxim de tres o quatre famílies
simultàniament i complint les mesures de seguretat.
4- Organització dels espais
A efectes d’evitar la lliure circulació i el contacte entre el grups estables :
*Tanca divisòria entre els grups 1-mixt i 2
* Divisió del pati en dos espais separats.
*Alternança per utilitzar la zona d’aigua i els canviadors
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5- Mesures de control, prevenció i simptomatologia
* Per poder entrar a l’escola les famílies dels infants matriculats han de presentar una
declaració responsable signada. Tanmateix, se'l ha lliurat la llista de control de
simptomatologia .
* En cas que es detecti un cas positiu o simptomatologia de ser COVID-19 s'aplicarà el protocol
vigent de gestió i seguiment de casos creat per l’Administració.
*L’ús de mascareta a l’escola per part dels adults és obligatori.
*Ventilació del centre i higiene diària .
* Si un infant té febre, s’aïllarà al despatx i s’avisarà a la família i al CAP de referència.
6 – Mesures generals de higiene i neteja
*Els infants s’han de rentar les mans com a mínim a l’entrada al centre, abans i després dels
àpats i d’anar al WC.
*Dispensador de hidrogel a l’entrada a l’escola, zona comú d’adults i a cada estança.
*Utilització de guants en la higiene individual de cada infants.
*Utilització de paper per eixugar mans .
*Rentada diària de pitets.
*Neteja i desinfecció diària de joguines, xumets, biberons i espais compartits.
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