
EBM. LA MORERA 
RESUM PLA D’OBERTURA 

CURS 2020-2021 



Absència de simptomatologia compatible amb la COVID 19  
 Febre o febrícula >37.5ºC 
 Tos  
 Dificultat per a respirar  
 Mal de coll* 
 Refredat nasal*  
 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  
 Mal de panxa amb vòmits o diarrea  
 * El mal de coll i el refredat nasal són molt habituals.  NOMÉS es 

consideraran símptomes potencials de COVID-19 quan TAMBÉ hi 
ha febre i/o altres manifestacions de la llista 

INFANTS:   REQUISITS D’ACCÉS 



 No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o 
sospitós. Contacte estret: més de 15 minuts a menys de dos 
metres  

 No estar pendent de resultat de PCR  

 Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV2 
durant els darrers 14 dies  

 Calendari de vacunes al dia ALTAMENT RECOMENAT, però 
NO és obligatori.  

 Criatures amb malalties complexes: valorar amb pediatra. 

 No han de portar la mascareta. 

 

INFANTS:   REQUISITS D’ACCÉS 

  



 Les famílies han de signar la Declaració Responsable. 
 No portar a l’infant en cas que presenti algun símptoma 

compatible amb covid-19. 
 ENTRADES I SORTIDES.  Les entrades i sortides son totes per la 

porta principal i per l’interior de l’escola, trobareu el recorregut 
senyalitzat al terra. 

 Us acompanyarem en el procés de desinfecció previ a entrar a 
l’escola (gel hidroalcohòlic, prendre temperatura, desinfecció 
sabates....) 

 RESPECTEU els horaris d’entrada i sortida que heu acordat amb 
les tutores. 

 Ús obligatori de la mascareta per entrar al centre. 
 
 

FAMÍLIES:  REQUISITS D’ACCÉS 

 



 Només  podrà entrar 1 ADULT per infant. 

 Els germans han d’entrar amb mascareta i  NO podran 
entrar a les estances. 

 Passat el període d’adaptació pactat amb l’educadora, les 
famílies NO  podran  accedir a dins les estances. 

 L’adult només pot establir contacte amb el seu infant . 
Distància (1,5 m) amb la resta.  

 Es recomanarà no portar cotxet (2-3 anys) . 

 Els cotxets han de deixar-se plegats i penjats a la sala de 
cotxets. No coincidir més de 2 famílies alhora  

FAMÍLIES:  REQUISITS D’ACCÉS 



ADAPTACIÓ 

 De manera excepcional,   el procés d’adaptació serà més lent.  

 Família i escola pactaran horaris d’entrada i sortida, aquests 
s’han de respectar. 

 Només podrà entrar a l’estança 1 adult amb mascareta per 
infant. 

 Només hi podran haver màxim 4 famílies simultàniament dins 
l’estança. 

 Les famílies dins l’estança han de mantenir la distància de 
seguretat entre elles (1,5 m) . 

 Sempre que sigui possible no s’interactuarà amb altres infants.  

 Les famílies no es desplaçaran per l’espai. 

FAMÍLIES:  REQUISITS D’ACCÉS 



ALLETAMENT 

 No es pot alletar a l’infant a dins l’estança. 

 S’ha habilitat el taller de la planta baixa per alletar a 
l’infant. 

 S’ha d’accedir amb la mascareta col·locada. 

 S’ha de rentar les mans a l’entrada i a la sortida de l’escola. 

 S’ha de mantenir la distància de seguretat  de 1,5 m. 

FAMÍLIES:  REQUISITS D’ACCÉS 



 Cada estança de l’escola és anomenat GRUP ESTABLE. 

 Un grup estable no pot compartir espais ni materials amb els 
altres grups estables. 

 PRIORITZEM les activitats a l’aire lliure (risc més baix), sempre 
que sigui possible. 

 Hem sectoritzat  el jardí i la terrassa, un espai per cada grup. 

 Desinfectarem els espais comuns si han de ser utilitzats per més 
d’un grup. 

 Ventilarem els espais  almenys 3 cops al dia  un mínim de 10 
minuts 

 Desinfectarem les joguines varies vegades al dia. 

 S’incrementen en 4 hores diàries la neteja de l’escola. 

 S’incrementa en 3 hores diàries el suport educatiu 

 

ESCOLA 



 

RECORDEU.... 

 

 L’ESCOLA BRESSOL ÉS UN LLOC SEGUR  

 Si el vostre fill o filla presenta símptomes, NO el/la porteu. 

 Si vosaltres esteu pendent del resultat d’una PCR (i conviviu amb 
ell/a), NO el/la porteu. 

 Si heu donat positiu en una PCR, NO el/la porteu. 

 Col·laboreu amb el centre i fem les entrades i sortides àgils.  

 Si hi ha un cas positiu a l’aula del vostre fill o filla, seguiu les 
indicacions de la direcció del centre i/o de salut 

 Siguem bon exemple, i seguim les mesures de protecció 

ESCOLA 



MOLTES GRÀCIES I  
BON INICI DE CURS!! 


