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GRUPS  DE CONVIVÈNCIA I SOCIALITZACIÓ ESTABLE: 

 A l’escola hi ha 5 grups de convivència estable: 

Blauets (0-1 anys): 8 infants 

Estornells (1-2 anys): 13 infants 

Cucuts (1-2 anys): 13 infants 

Orenetes (1-2/2-3 anys): 15 infants 

Rossinyols (2-3 anys): 19 infants 

 

 Els infants s’agruparan per estances i no podran barrejar-se amb els altres infants de l’escola. 

 Cada grup tindrà la seva educadora tutora i l’educadora de suport.  

 En el cas de baixa o absència d’una educadora de grup estable o quan sigui necessari, l’educadora 

complementària donarà suport o farà la substitució. La directora farà suport en els moments necessaris 

si l’educadora complementària no hi és o no està disponible. 

 Les educadores i altres professionals que no formin part del grup estable no podran entrar a una altra 

estança mentre hi hagi infants a dins. 

 Les educadores i professionals que formin part d’un grup estable hauran d’evitar el màxim possible el 

contacte amb altres famílies, educadores i professionals externs de l’escola. En cas que sigui inevitable, 

extremar les precaucions. 

 

ÚS DELS ESPAIS A L’ESCOLA BRESSOL: 

Infants 

 Les estances seran d’ús exclusiu per al grup estable.  

 Totes les estances tindran comunicació oberta amb la seva terrassa o pati corresponent i tindran totes 

les finestres obertes (exceptuant els dies de pluja i/o molt fred). 

 Prioritzarem l’espai exterior pel dia a dia i fer propostes. 

 Els dies de pluja, en el cas dels grups de grans, utilitzarem la SUM (sala d’usos múltiples) enlloc del pati i 

la terrassa. En aquest cas, es faran dos torns.  

 La SUM només es podrà utilitzar durant el matí, en els torns prèviament esmentats o per fer activitats 

concretes, per tant, durant les entrades i sortides dels infants i les famílies no es podrà fer-ne ús.  
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Educadores i/o professionals: 

 Només podran coincidir en els vestuaris un màxim de tres educadores i/o educadores de suport (que no 

siguin del mateix grup estable) sempre que puguin mantenir la distància de seguretat i sempre que 

portin mascareta. És preferible fer torns per no coincidir. 

 

Famílies: 

 Accediran al centre per la porta principal. Allà, hi trobaran gel desinfectant i es netejaran les sabates a 

les estores. La temperatura corporal l’hauran de prendre les famílies abans de sortir de casa. (Declaració 

responsable firmada a principi de curs). 

 La directora i educadora complementària vetllaran per la correcta circulació de les famílies dins l’escola 

en els moments de major afluència al primer pis i controlaran que no s’acumulin pels passadissos, 

escales o SUM. Les famílies d’un torn no podran entrar fins que les del torn anterior hagin sortit. 

 S’establiran franges horàries de 10 minuts per fer una entrada més esglaonada. Es pactarà amb cada 

família l’hora d’entrada i sortida dels infants (no podran coincidir més de dues famílies per torn i 

s’intentarà equilibrar el màxim). 

 Abans d’anar cap a l’estança, hauran de canviar les sabates als infants en els punts indicats de cada 

SUM. 

 La porta de fusta corredissa de la SUM sempre ha d’estar oberta del tot per facilitar la circulació 

d’infants i famílies i poder mantenir la distància de seguretat. Només és tancarà en el cas que les 

educadores necessitin tancar o separar espais.  

 La porta d’accés a la SUM sempre haurà d’estar tancada, per evitar la possibilitat que els infants puguin 

sortir. 

 Les famílies poden entrar a l’estança durant 5 - 10 minuts per poder posar el llençol al matalàs, col·locar 

i organitzar l’armariet de cada infant i per fer el traspàs amb l’educadora corresponent. Màxim 4 tutors 

dins de l’estança i només un tutor per infant. Ha de ser un moment àgil i sempre els adults amb la 

mascareta posada. La família no ha de tenir contacte físic amb la resta d’infants que no siguin el seu fill o 

filla. 
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 Cotxets. Només podran deixar els cotxets, a la sala habilitada, les famílies que compleixin els següents 

requisits: 

o Que tinguin germans a l’escola 

o Que visquin a un altre barri 

o Avis o àvies que els acompanyin 

o Infants amb NEE 

o Infants de 0-1 i 1 -2 anys 

 

DESCRIPCIÓ I TEMPORALITZACIÓ DEL PLA D’ADAPTACIÓ. 

COM ENS ORGANITZEM?  

Per torns i grups de famílies. Durant els primers dies, oferim diferents torns perquè puguin estar presents a 

l’estança amb  l’infant i acompanyar-lo durant aquesta estona. A mesura que vagin passant els dies i, depenent 

de com estigui l’infant i el que consideri la tutora referent, s’anirà allargant la jornada de l’infant a l’escola fins a 

establir el seu horari habitual (sempre que la família tingui disponibilitat). Aquest procés progressiu s’anirà 

pactant entre la família i la tutora referent.  

Cada infant podrà venir acompanyant només per un adult dins l’horari d’adaptació escollit prèviament. Donar 

prioritat a l’espai exterior. 

  

Alletament matern: Es podrà fer dins de l’estança, en una butaca còmode, amb gel desinfectant, paper 

eixugamans i, pica amb aigua i sabó. 

Zona d’aïllament: Espai d’aïllament serà a l’espai exterior i l’educadora es posarà un FFP2 sense vàlvula. El 

material que utilitzi l’infant s’haurà de desinfectar correctament. En cas de pluja, es farà l’aïllament a sala de 

mestres. Posteriorment, desinfectar tot allò que s’hagi tocat.  

Estona del menjar i reunions educadores: Les reunions d’equip es realitzaran a l’aire lliure, sempre que el temps 

ho permeti, o sala mestres. A l’aire lliure sempre mantenint en tot moment la distància de seguretat i a sala de 

mestres sempre la mascareta ben posada. La sala de mestres tindrà sempre obertes les finestres.  

L’estona del dinar també es farà en dos grups, un de 4 persones a sala de mestres, amb distància i llocs marcats 

per seure. I altre grup de 3 persones amb distància a la SUM. Sempre es mantindran les finestres obertes. 
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MESURES D’HIGIÈNE: 

De mans: 

És molt important que els infants es rentin les mans a l’arribada de l’estança, ho farà el tutor/família que 

l’acompanyi. 

Les educadores i/o educadores de suport hauran d’ajudar als infants a netejar les mans: 

o Abans i després dels àpats 

o Després d’anar al WC 

o Després d’utilitzar els espais exteriors. 

Les educadores i/o educadores de suport s’hauran de rentar les mans: 

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

o Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments 

o Abans i després d’acompanyar un infant a l’WC 

o Cada vegada que hi ha una intervenció d’higiene amb infants (després de mocar un infant, canvi de 

bolquer, ...) 

 

ESTONA DEL DINAR INFANTS: 

 Cada grup estable dinarà a la seva estança per torns. En els casos que es pugui (clima, espai,…) es 

valorarà el dinar a l’espai exterior. En el cas de Rossinyols,  l’espai utilitzat per dinar és el passadís de la 

SUM. 

 Cada pitet es guardarà després del seu ús directament a la bossa de roba bruta individual de cada infant. 

Evitarem el contacte entre els pitets. 

 Utilitzarem els gots de l’escola i posarem el nom de cada infant. No els deixarem a l’abast dels infants, 

els posarem en safates en un lloc alt de l’estança i l’educadora els repartirà quan ells/es els ho demanin. 
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ESTONA DEL DESCANS: 

 Utilitzarem els armariets per guardar els objectes personals de cada infants evitant en tot moment 

barrejar-los o posar-los en contacte (xumets, ninos, roba, etc…). 

 Els matalassos es guardaran a l’armari evitant que els llençols estiguin en contacte. Els col·locarem drets 

de manera que el llençol d’un matalàs no toqui el llençol de l’altre. 

 

JOGUINES: 

 Aquestes es netejaran sovint  amb aigua i sabó neutre de mans. La primera tanda de joguines les 

netejarà l’educadora i/o l’educadora de suport durant l’estona del descans dels infants. La segona tanda 

de joguines es deixara dins la pica del canviador de l’estança perquè la dona que s’encarrega de la neteja 

les netegi. 

 En el cas en que es vulgui fer un canvi de joguines entre grups estables, aquestes es deixaran apartades i 

es netejaran amb desinfectant, aigua i sabó, ben esbandit. 

 Les joguines de roba es rentaran a la rentadora (cada educadora les deixarà al cubell de la roba bruta). 

Es farà un dia a la setmana, exceptuant lactants que pot fer-ho més sovint. 

 Les joguines de plàstic dur es poden rentar al rentaplats. 

 Les joguines del pati i terrassa es rentaran al mig dia un cop a la setmana. Cada estança tindrà establert 

el dia que li toca.  

 

XUMETS I BIBERONS: 

 Els xumets i els biberons s’han de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals. En el cas que 

hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció. Es 

recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús 

 

ROBA I CALÇAT: 

 Els infants portaran unes sabates d’ús exclusiu per l’escola. Les famílies els canviaran les sabates abans 

d’entrar i al sortir de l’estança. 
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 Les educadores tenen a la seva disposició la rentadora de l’escola. Cada dia han de rentar la roba que 

han portat a l’escola. Important tenir més d’una muda per si ens embrutem molt o si hem estat en 

contacte amb un possible cas positius a l’estança. 

 

MASCARETES: 

 Les educadores de l’escola utilitzaran una mascareta FFP2 per cada dia o dues quirúrgiques diàries. És 

preferible disposar d’un recipient, ja sigui bosseta de roba de paper o capseta, per guardar la mascareta. 

 Les famílies, les educadores de suport, cuineres, personal de la neteja i professionals externs hauran de 

portar mascareta durant tota la jornada a l’escola. 

 La mascareta ha d’estar sempre ben posada, tapant boca i nas. Només es pot treure a l’aire lliure, 

sempre amb distància. 

 

NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ D’ESPAIS: 

 L’escola romandrà sempre ventilada amb les finestres i portes obertes (excepcionalment quan faci molt 

fred o plogui). En aquest cas, es ventilarà en moment puntuals amb un mínim d’una hora i mitja al dia. 

Preferiblement quan els infants estan jugant o corrents. En el moment del descans obrirem porta de 

l’estança. 

 A cada lavabo/vestuari disposarem d’un pot de desinfectant que cada educadora i/o professional 

haurem d’utilitzar per rentar la tassa del vàter abans i després de fer-lo servir. 

 

MOLT IMPORTANT!!   

Recordeu que és obligatori: 

 Portar sempre la mascareta posada, tapant nas i boca. 

 Mantenir la distància mínima de seguretat  (1,5 metres) amb els altres infants i famílies. 

 Posar-vos gel de mans abans d’entrar a l’escola i a l’estança. 

 Netejar-vos les sabates a l’estora. 

 Si la temperatura de l’infant és més alta de 37,5ºC, no podrà entrar a l’escola. 
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RECORREGUT D’ENTRADA I SORTIDA A L’ESCOLA 

Les famílies entrareu a l’escola per franges horàries prèviament pactades amb la tutora del vostre fill/filla.  

 

 En el cas dels infants de 0-1 anys (BLAUETS): Davant la porta de l’estança trobareu un espai on podreu 

posar-vos uns peücs d’ús individual per a cada família. Els infants d’aquesta estança poden anar sense 

sabates. 

 

 En el cas dels infants de 1-2 anys (ESTORNELLS I CUCUTS): Davant la porta de l’estança trobareu un 

espai  on podreu canviar les sabates dels vostres fills/filles i un moble on deixar-les amb el nom de cada 

un d’ells.  Actualment i de manera temporal, les famílies es posen peücs per poder entrar a l’estança ja 

que hi ha infants molt petits que encara no caminen. 

 

 En el cas dels infants de 2-3 anys (ROSSINYOLS I ORENETES): Heu de pujar al segon pis i al vestíbul 

trobareu dos espais separats per poder canviar les sabates dels vostres fills/filles i uns prestatges per 

deixar-les.   

 

 Pot entrar a l’estança un tutor per infant, per fer traspàs amb l’educadora, posar llençol al matalàs, 

endreçar l’armariet i fer l’acomiadament del vostre fill o filla .Quan arribeu a l’estança haureu de rentar 

les mans amb sabó del vostre fill/a. 

 

SI NECESSITEU PARLAR AMB DIRECCIÓ: 

Us demanem que demaneu cita prèvia amb antelació trucant per telèfon (93.331.25.65) i, si és urgent, espereu 

que l’educadora que hi ha a la porta us avisi. 

 

Moltes gràcies i benvinguts. 

 


