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1 INTRODUCCIÓ 
 

La pandèmia de la Covid-19 que es va iniciar durant l’any 2020 va obligar als centres educatius 

a elaborar un Pla d’organització per la obertura dels mateixos. Enguany, tot i que la situació de 

Pandèmia ha anat millorant continuem mantenint el Pla d’obertura que es va elaborar el curs 

anterior amb algunes modificacions pel curs 2021-2022. En aquest pla deixem constància per 

escrit de totes les mesures que cal adoptar en el context del centre, i quina serà la nostra 

organització en totes les situacions quotidianes de l’escola bressol municipal l’Alegria.  

Aquesta guia s’ha elaborat d’acord amb les instruccions de la Secretaria de Polítiques educatives 

i el Pla d’actuació en el marc de la pandèmia elaborat amb el departament de Salut. 

 

 

2 CONTINGUT DEL PLA 

D’OBERTURA 
1. DIAGNOSI 

L’escola bressol municipal l’Alegria és un servei de titularitat municipal que està gestionat per 

Suara cooperativa. Des del seu inici, l’any 2008, mai s’havia vist interrompuda la seva tasca fins 

al març del 2020, any en que la pandèmia de la Covid-19 obliga a tancar els centres educatius, 

entre altres serveis.  Tot i que l’escola roman tancada de manera presencial es continua donant 

servei puntual a les famílies i infants de manera telemàtica. 

En el curs 2020-2021 es reobren les aules durant el mes de setembre. El balanç del curs ha estat 

molt positiu i no s’ha interromput el servei d’escolaritat en cap grup. Només durant el mes de 

juliol s’ha hagut de confinar una estança durant deu dies. 

Per tal d’adaptar-nos a la nova situació i minimitzar el possible impacte que ha pogut causar la 

pandèmia s’han portat a terme diferents actuacions, entre d’altres: 

- Reunions telemàtiques amb les famílies quan ha estat possible. 

- Grups bombolla. 

- Pati dividit en dos espais. 

- Horaris d’utilització de zones comuns i neteja posterior dels espais i els materials. 

 

Tot i valorar com a molt positives les mesures que es van adoptar el passat curs, cal dir, per altra 

banda, que el fet de treballar amb aquestes noves mesures ens ha dificultat l’espontaneïtat i les 

relacions entre infants de diferents grups de l'escola. 
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2. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

Rentat de mans 

- Es tracta d’una de les mesures de protecció més importants. Per això, entrenarem a tots 

aquells infants que puguin començar a fer-ho d’una manera autònoma.  

- 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), 

- Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati) 

- Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

- Les educadores i professionals que treballen a l’escola bressol duran a terme el rentat de 

mans:  

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

- Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar, dels àpats dels infants i del 

personal 

- Abans i després del canvi de bolquers 

- Abans i després d’acompanyar un infant al WC 

- Abans i després d’anar al WC 

- Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús) 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

- Els diversos punts de rentat de mans disposen de sabó amb dosificador, tovalloles d’un 

sol ús i papereres amb tapa i pedal per llençar els papers de forma segura.  

- En punts estratègics (menjador, entrada aules,...) hi ha dispensadors de solució 

hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola. 

- Les educadores que no tenen la responsabilitat de grup/espai seran les encarregades de 

comprovar diàriament que hi hagi sabó, tovalloles d’un sol ús en tots els punts de rentat 

de mans i l’estat dels dispensadors de solució hidroalcohòlica. 

 

Material educatiu.  

- Es disposa de joguines d’ús exclusiu per al grup estable. Si es fa rotació de materials i 

joguines, caldrà desinfectar-los després de l'ús de cadascun dels grups.  

- En el cas d’infants més petits disposen de joguines (tipus sonall o mossegador, per 

exemple) d’ús individual. 

- El material de pati (pales, cubells,…), serà exclusiu per cada grup i es netejarà una vegada 

s’hagi fet servir.   

- Procés de neteja: 

- Les joguines de plàstic dur es rentaran al rentaplats de manera diària.  

- Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora, a més de 60ºC quan sigui 

possible. Si s’utilitzen, es rentaran un cop al dia, si no s’utilitzen, com  a mínim 

un cop a la setmana. 
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- Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb un 

Netejador Bactericida Ph neutre (Descol). Preferiblement després de cada ús i 

com a mínim un cop al dia. 

- Es disposa d’una graella amb el material d’aula i de pati per registrar quan s’ha 

realitzat la neteja i desinfecció. 

- Les educadores que no tenen la responsabilitat de grup/espai seran les 

encarregades de mantenir el material en perfectes condicions d’higiene. 

Alletament matern.  

- Si algun dels infants que assisteix a l’escola continua amb l’alletament matern s’ha 

habilitat  un espai que no està en contacte amb altres infants. 

- La mare haurà 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 cada centre respecte 

el calçat o d’altres mesures. 

Xumets i biberons.  

- Els xumets i els biberons es guarden dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals. Si 

l’escola té biberó i xumet propi per cada infant que es queda a l’escola cada dia, es 

netejaran diàriament. 

Mascaretes i bates.  

- En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la 

normativa vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions de cara al nou 

curs escolar 2021-2022. 

- El servei disposa d’EPI’s bàsics i es garanteix l’abastiment fent previsió en cas que sigui 

necessari. 

- Seran d’ús obligatori pel personal docent i no docent dels centres educatius quan no es 

pugui mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants.   

- Per a les tasques d'atenció als infants, els professionals portaran mascaretes quirúrgiques 

quan no es puguin mantenir les distàncies de seguretat de 2 metres,. Per a tasques de canvi 

de bolquer o acompanyant i assistint als nens al WC, es reforça la seguretat, portant 

mascaretes FFP2 i pantalla facial per evitar esquitxades. 

- Els canviadors i altres punts on sigui necessari llençar mascaretes o altres materials d’un 

sol ús, disposaran de papereres amb tapa i pedal per garantir que es llencen de forma 

segura.   

Guants.  

- S’utilitzaran guants pel canvi de bolquers i per les accions que es fan servir habitualment 

a l’escola 

- L’ús de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de 

protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los. 

 

 

3. ORGANITZACIÓ DE GRUPS ESTABLES 

A l’escola bressol municipal l’Alegria disposem de 5 aules.  

Els infants estan agrupats per l’any de naixement majoritàriament, tot i que durant aquest curs 

21/22, dues aules (Cigronets i Tabalet), tindran infants de diferents anys. Això és degut al nombre 
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de places sol·licitades que fa que aquestes aules siguin mixtes per poder encabir la totalitat de les 

matrícules. En el cas de l’aula de nadons (Cigronets) el grup està format per 4 infants de l’any 

2021 i 4 infants de l’any 2020 i en el cas de l’aula d’en Tabalet hi ha 4 infants de l’any 2020 i 11 

infants de l’any 2019 . 

El centre té una capacitat de 74 alumnes. A l’inici del mes de setembre la previsió és de 74 places 

ocupades. Són infants nascuts entre el 2021 i el 2019.  

Disposem d’una aula per cada grup, una aula fosca, una sala de jocs, un espai d’art i el pati (que 

està dividit en dues zones) 

El personal que treballa a l’escola és el següent:  

- Direcció 

- Coordinació 

- 5 educadores- tutores. 

- 1 educadora de reforç 

- 2 educadores en pràctiques, una de FP dual. 

Els infants es distribueixen per any de naixement. Els grups es fan el màxim d’equitatius possibles 

tenint en compte la proporcionalitat per sexes, la proporcionalitat pel que fa a les dates de 

naixement durant l’any i la proporcionalitat pel que fa a infants que necessiten un suport més 

generalitzat. 

No es preveu fer agrupaments diferents als del grup-classe mentre duri l’estat d’alarma per la 

Covid-19. Sí que es preveu dividir el grup fix, en dos subgrups per intervenir-hi de manera més 

personalitzada . 

Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2021-2022: 

 

Curs/ Nivell/ 

Grup 

CAPACITAT 

DELS GRUPS 

PROFESSORAT 

ESTABLE 

ALTRES 

DOCENTS 

ESPAI ESTABLE 

D’AQUEST 

GRUP 

Anys 2021-2020: 

Cigronets 
8 N.M 

S.M. 

E.A. 
AULA CIGRONET 

Any 2020: 

Patufet 
13 V.R. B.M. AULA PATUFET 

Any 2020-2019: 

Tabalet 
15 M.V. E. P. AULA TABALET 

Any 2019: Rateta 19 E.G. N.A. AULA RATETA 

Any 2019: 

Caputxeta 
19 M.D. P. AULA CAPUTXETA 
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4. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER 

A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT 

ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU 

Per poder atendre als infants amb NEE que assistiran a l’escola durant el curs 2021-2022, cada 

grup  disposa de dues persones. Com cada curs es farà l’acompanyament, seguiment i atenció 

directa de tot  l’alumnat, tingui dificultats d’aprenentatge o no.  

Per altra banda l’escola bressol compta amb els suport d’un/a professional del CDIAP que 

quinzenalment assisteix a l’escola bressol per detectar casos d’infants que necessiten algun tipus 

d’acompanyament i  per donar estratègies al personal de l’escola i a la família. Es seguiran les 

mesures de protecció que  estableix el departament de salut pel personal esporàdic del centre.  

 

5. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I 

SORTIDES 

El nostre centre disposa de dos accessos d’entrada i sortida, un és la porta d’entrada i l'altra és la 

porta del pati. Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en funció del curs. Hi 

ha unes marques al carrer que delimiten els llocs on les famílies s’han d’esperar per entrar. Cada 

accés disposa de gel hidroalcohòlic i d’una catifa amb solució desinfectant perquè les famílies i 

els infants es rentin la sola de la sabata i puguin accedir al centre d’un a un. 

 

Grup 
HORA 

D’ENTRADA 

HORA DE 

SORTIDA 
ACCÉS 

Cigronet 

9.00-9.20 

 

15.00 

 

 

11.45 

Porta del pati 

 

Porta principal 

Patufet 

9.00-9.20 

 

15.00 

 

 

16.45 

Porta del pati 

 

Porta principal 

Tabalet 

9.00-9.20 

 

15.00 

 

 

11.45 

Porta del pati 

 

Porta principal 

Rateta 

9.00-9.20 

 

15.00 

 

 

16.45 

 

Porta principal 
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Caputxeta 

9.00-9.20 

 

15.00 

 

 

11.45 

 

Porta principal 

 

 

En el cas que algun infant no pugui complir aquests horari d’entrada, es parlarà amb la família 

per  acordar un horari que vagi bé i que no impliqui que hi hagi aglomeracions a la porta d’entrada.   

En el cas que a la sortida l’infant hagi de marxar abans esporàdicament, el pare/ mare/avi, etc. 

podrà  accedir al recinte per la porta principal, havent adoptat les mesures higiènic sanitàries 

corresponents,  per anar a buscar l’infant.  

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així 

com en els passadissos i llocs de concurrència, tothom haurà de portar posada la mascareta i 

mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat. 

 

Adaptació  

Durant aquest període es reparteix el grup-aula en tres franges horàries. D’aquesta manera, no es 

supera l’ocupació que preveu que cada persona disposi com a mínim de 2,5m entre infants, 

acompanyants i professionals.  

Cada infant podrà ser acompanyat per un familiar complint amb els criteris d'accés al centre (no 

presentar símptomes compatibles, ni haver-los tingut els 14 dies anteriors, tampoc haver tingut 

contacte estret amb una persona diagnosticada amb COVID o amb simptomatologia compatible 

ens els darrers 10 dies). El primer dia, aquesta persona podrà romandre a l’escola compartint 

estones a l’espai interior i exterior. Els següents dies, només el podran acompanyar fins a l’aula.  

 

Els espais es trobaran en tot moment ventilats i es desinfectaran després de cada grup.  

 

 

 

6. ORGANITZACIÓ DELS ALTRES ESPAIS 

DE L’ESCOLA 

Els diferents espais de l’escola (aula polivalent, espai artístic, aula fosca i entrada), són espais 

alternatius per  els diferents grups d’infants. Cada espai d’aquests pot ser utilitzat un dia a la 

setmana per un grup. Un cop el grup torni a la seva aula corresponent es neteja i desinfecta la 

zona i el material per tal de que al dia  següent un altre grup pugui disposar de l’espai. 

Aquesta és la proposta d’horaris setmanals per aquest any:  
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 DILLUNS DIMARTS 
DIMECRE

S 
DIJOUS 

DIVENDRE

S 

REBEDOR RATETA CAPUTXETA PATUFET TABALET PATUFET 

SALA D’USOS 

MÚLTIPLES/

ART 

PATUFET TABALET RATETA CAPUTXETA 

RATETA/ 

CAPUTXETA/ 

TABALET 

AULA FOSCA CAPUTXETA RATETA TABALET PATUFET  

AULA 

CAPUTXETA 
TABALET   RATETA  

AULA 

RATETA 
 PATUFET CAPUTXETA   

 

 

7. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI ESBARJO 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat, atès que disposem d’un espai reduït de 

pati, hem delimitat el pati en dos espais a través d’una xarxa. Els grups sortiran de dos en dos i 

ocuparan els espais per separat. Durant l’any, es poden modificar per tal de que tots els infants 

gaudeixin de les possibilitats que oferta el pati.  

 

CURS-NIVELL GRUP DILLUNS 

CIGRONETS 11.10h - 11.45h 

PATUFET 10.20h - 11.05h 

TABALET 10.20h - 11.05h 

RATETA 9.30h - 10.15h 

CAPUTXETA 9.30h - 10.15h 
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8. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT 

EDUCATIVA 

Consell escolar:  

Es faran 3 reunions del Consell escolar a l’any. D’entrada tindran lloc en format telemàtic fins 

que es  pugui assegurar la innocuïtat de la reunió.  

La primera reunió es portarà a terme la 1a setmana de setembre. 

 

Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies  

  

L’equip de l’escola bressol ha elaborat un document reduït per explicar a les famílies el pla 

d’organització pel curs 21-22 i les noves mesures que es prenen de cara a l’inici de curs al 

setembre, per tal de tenir un  ambient el més net possible (en relació al virus de la Covid-19). 

Aquest document s’explicarà a cada família durant la primera reunió de presa de contacte (mes 

de juliol o setembre, depenent de la  disponibilitat de cada família).   

 

Procediments de comunicació amb les famílies 

 

Tal com marca el nostre PGAC es seguiran realitzaran els mateixos sistemes de comunicació amb 

les  famílies, mantenint la possibilitat d’oferir trobades telemàtiques.  

En el cas de la nostra escola bressol, les famílies ja compten amb una App anomenada KinderTic 

on diàriament reben la informació del seu fill/a. Els primers dies de curs a cada usuari se li dóna 

la  contrasenya i se li explica el funcionament de la Plataforma de comunicació que s’utilitza a 

l’escola.   

Diàriament la comunicació es portarà a terme mitjançant aquesta plataforma on reben informació 

del dia a dia, del menjador, correus electrònics… 

 

Es faran 3 reunions amb cadascuna de les famílies, aquestes reunions es portaran a terme de 

manera presencial i/o telemàtica:   

- A l’Inici de curs, abans d’iniciar l’escolaritat.   

- Gener: reunió de seguiment  

- Final de curs: Entrega d’informe (opcional)  

 

Es farà una trobada pedagògica al mes d’octubre, preferiblement de manera presencial, per grups  

estables, mantenint la distància de seguretat i utilitzant la mascareta. Si no és possible fer-ho  

presencialment (per la situació de la Pandèmia) es podrà fer per videoconferència. En aquesta 

reunió només hi podrà assistir un progenitor per infant, per tal de reduir el nombre de persones 

en el grup. 

 

Reunions individuals de seguiment 

El seguiment amb les famílies es farà preferentment a l’escola mantenint les mesures de seguretat, 

però en funció de la situació amb el COVID-19 i les necessitats de les famílies, es podrà fer per 

videoconferència.  
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9. SERVEI DE MENJADOR 

Menjador  

Els infants de l’escola bressol menjaran cadascú a la seva aula de referència a les 12.00h del 

migdia amb la  tutora responsable del grup i una persona de suport. 

Una de les persones de suport serà l’encarregada de preparar els aliments per cada grup, els estris, 

etc. Els aliments  es posaran en safates tèrmiques per garantir la traçabilitat de la temperatura.  

Cada infant anirà a buscar els coberts, got, ... i s’organitzarà el seu espai. L’educadora serà 

l’encarregada de  posar el menjar i l’aigua a cada infant.  

S’utilitzaran tovallons de paper i els pitets seran de roba i d’ús diari.  

Un cop els infants acabin es rentaran les mans, aniran al W.C i es canviaran els bolquers quan 

sigui necessari. En funció del nombre d’infants, el personal de reforç farà suport en cas que es 

necessiti. 

 

Descans   

Els infants dormiran de 13.00h a 14.40h en un llit individual i a la seva aula de referència, per tal 

de mantenir els grups estables en el seu espai.  

Els nadons disposen d’un dormitori al costat de l’aula per al  seu ús exclusiu.   

El personal farà torns de vigilància del dormitori i en el cas de no ser la persona de referència del 

grup,  portarà mascareta.  

 

10. PLA DE NETEJA 

Pautes de ventilació  

- És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim 3 vegades al dia, almenys 10 minuts 

cada vegada.  

- Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si és possible, es deixaran  les 

finestres obertes durant les classes.  

- Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun sistema 

de  climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de Salut 

recollides al  document “Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de 

concurrència humana”. No és el nostre cas.  

- Al finalitzar la jornada caldrà fer una ventilació d’almenys 30 minuts. S’encarregarà la persona 

de la neteja.  

Pautes generals de neteja i desinfecció  

-  La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat diària. Se seguiran  

les recomanacions del document “Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència 

humana” 

 - La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de 

desinfecció.  Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és 

eliminada, pot interferir amb  els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia.   
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- Es garantirà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la  

neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de 

màxima  concurrència.  

- Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit 

domèstic,  que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indica l’etiqueta de 

cada producte. 

 - Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de  

desinfectants, com poden ser:  

 

● Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al 

voltant  del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu 

i 49 parts d’aigua, especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de 

superfícies és suficient amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes 

solucions s’han de preparar  diàriament i s’han de deixar actuar durant uns minuts per 

assegurar una desinfecció eficaç. 

● Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic 

habitual  que és del 96%, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol 

del 69%) o bé  barrejant 5 parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un 

alcohol del 70,6 %) 

● Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 

3% de  peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua. 

Es poden  utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats 

per a ús pel públic  en general i ús ambiental.  

 

- Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes  

impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà  

garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.  

 

Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció: Les actuacions de neteja i desinfecció 

hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que 

poden tenir més  contacte amb les mans.  

Aquestes zones són:  

- Interruptors i timbres (aparell electrònic)  

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.  

- Baranes i passamans, d’escales i ascensors  

- Taules  

- Cadires  

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  

- Aixetes  

- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans 

en  tot moment.  

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent.  

- Es recomana, sempre que sigui possible, mantenir les portes obertes. 

- Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 

s’aconsella  utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats que puguin fer-se 
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a l’aire lliure. Per a la  seva neteja i desinfecció s’han de seguir indicacions establertes en el 

document Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana.  

 

Gestió de residus  

- Els mocadors i tovalloles humides d’un sol ús utilitzats per l’assecat de mans o per a la higiene 

respiratòria es  llencen en contenidors amb bosses, tapa i pedal. El material d’higiene personal, 

com mascaretes, guants i  altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta 

i, per tant, s’han de llençar al  contenidor de rebuig (contenidor gris).  

- En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, es tancarà en una bossa 

tot el  material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i s’introduirà aquesta bossa 

tancada en una  segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat al 

paràgraf anterior. 

 

Espais comuns i equipaments 

 

  

 
Persona 

responsable 
Diàriament 

2-3 cops al 

dia 
Setmanalment Comentaris 

VENTILACIÓ DE 

L’ESPAI A 

L’AULA 

Educadora de 

reforç  

Personal de 

neteja 

 ✔   

MANETES I 

POMS 

Personal de 

neteja 
✔    

BARANES I 

PASSAMANS 

Personal de 

neteja 
✔    

SUPERFÍCIES DE 

TAULELLS I 

MOSTRADORS 

Personal de 

neteja 
✔    

CADIRES I 

BANCS 

Personal de 

neteja 
✔    

GRAPADORES I 

ESTRIS 

D’OFICINA 

Personal de 

neteja 
✔    

AIXETES 
Personal de 

neteja 
✔    

ORDINADORS 
Personal de 

neteja 
✔    
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TELÈFONS 
Personal de 

neteja 
✔    

FOTOCOPIADOR

ES 

Personal de 

neteja 
✔    

 

 

 

Lavabos, dutxes i zones de canvis de bolquers 

  

 
Persona 

responsable 
Diàriament 

2-3 cops al 

dia 
Setmanalment Comentaris 

VENTILACIÓ 

DE L’ESPAI  

 

Personal de 

neteja 

 ✔   

CANVIADORS 

Persona que 

l’utilitza 

Personal de 

neteja 

✔ ✔   

ORINALS 
Personal de 

neteja 
✔ ✔   

RENTAMANS 
Personal de 

neteja 
✔ ✔   

INODORS 
Personal de 

neteja 
✔ ✔   

TERRA I 

ALTRES 

SUPERFÍCIES 

Personal de 

neteja 
 ✔   

DUTXES 
Personal de 

neteja 
 ✔   

CUBELLS DE 

BROSSA, 

BOLQUERS O 

COMPRESES 

Personal de 

neteja 
 ✔   
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11. ACOLLIDA 

Acollida de matí 

El servei d’acollida es realitza a l’interior del centre. S’habiliten 4 espais d’acollida per tal de 

mantenir els grups bombolla aïllats.  

Un únic acompanyant podrà accedir a les instal·lacions de l’escola fins a la porta a on es faci 

l’acollida quan prèviament hagi portat a terme les mesures corresponents:  rentar-se les mans amb 

gel hidroalcohòlic,  complir les mesures de distància d’1,5 m i portar mascareta.  

A les 8.45h l’educadora tutora de cada estança arribarà per quedar-se amb el seu grup. 

 

12. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

A l’escola bressol anualment els infants més grans fan una sortida al teatre i  van a la Granja- 

escola. A més a més, durant el darrer trimestre surten a conèixer el barri i els petits gaudeixen 

dels parcs infantils que es troben al costat de l’escola. Aquestes activitats s’organitzen en grups 

bombolla per tal de respectar les mesures indicades. 

 

13. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I 

COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN 

ÒRGANS 
TIPUS DE 

REUNIÓ 

FORMAT DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 

TEMPORITZACIÓ 

Equip 

directiu 
Planificació Presencial Una mensualment 

Equip 

educatiu 

Planificació 

Programacions 

Organització del 

servei… 

 

Temes pedagògics 

Presencial 

 

 

 

Presencial 

Una per setmana 

 

 

 

Una mensualment 

Equip 

educatiu per 

nivells 

Coordinació Presencial Una per setmana 

 

 



PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 2021/2022 

15 

 

14. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE 

DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

 

La informació s’ha extret del següent document:  

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

escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf 

 

El responsable de la coordinació i la gestió del la COVID-19 al centre serà la direcció de l’escola.  

 

Requisits per l’assistència  

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 

malestar,  diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

- Que no siguin o hagin estat positives per al Covid-19 durant els 14 dies anteriors. 

- En cas d’estar a l’espera de resultats d’una PCR o d’una altre prova de diagnòstic molecular, no 

es podrà  accedir a l’escola.  

- Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat i/o es trobi en període de quarantena 

domiciliària per haver estat identificat com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de 

Covid-19.  

- No conviure amb una persona diagnosticada de Covid-19.   

- Serà altament recomanables tenir el calendari vacunal al dia. En qualsevol cas es donarà per 

bona la  documentació presentada en el moment de la matrícula amb relació a l’acreditació 

vacunal.  

- En el cas d’infants que presenten una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc  de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-COV2, es valorarà de 

manera conjunta-amb la  família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència-, les 

implicacions a l’hora de reprendre  l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Es 

consideren malalties de risc:   

● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. - 

Malalties cardíaques greus.  

● Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que precisen  

tractaments immunosupressors).  

● Diabetis mal controlada.  

● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

Control de símptomes i compromís que es demana a les famílies  

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici de curs 

signaran  una declaració responsable a través de la qual:   

- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això 

comporta i  que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment.  

- Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia  

compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho  

https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/gestio-casos-centres-educatius.pdf
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immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les mesures 

oportunes.   

- Permeten l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la 

finalitat de  fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.  

- Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família ha de comunicar 

al centre si  presenta febre o algun altres símptoma.  

- En cas que la situació epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres 

mesures  addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.  

 

Professionals de l’escola bressol  

- La direcció de l’escola ha d’informar a totes les treballadores la necessitat de declarar les 

condicions  de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Caldrà 

informar també,  que en tractar-se de dades confidencials, les professionals en condicions de 

vulnerabilitat, poden fer la  comunicació directe a salut laboral de Suara. La direcció es coordina 

amb salut laboral per saber el  personal del que disposa per fer atenció directa.   

- Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, 

els  problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida. Les dones 

embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració.  

- Abans de la reobertura, les professionals de l’escola hauran de fer la formació de PRL específica 

de  COVID.  

- Es penjaran rètols i cartells sobre normes d’higiene, etiqueta respiratòria,… per recordar les 

mesures  de seguretat a les professionals de l’escola.  

 

En cas de possible infecció per Covid a l’escola bressol  

Davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al 

centre  educatiu:  

1. Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual.  

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant al nen com a la persona que queda a càrrec).  

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.  

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.  

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a 

través  d’ells amb el servei de salut pública. 

La família ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer actuacions 

necessàries. L’entrevistarà el Gestor COVID del CAP. L’infant i la família han d’estar en 

aïllament fins a conèixer el  resultat.  

En cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament.  

 

● Cas positiu en 1 o més membres d’un grup de convivència estable: quarantena de tot el 

grup de  convivència durant 14 dies després del darrer contacte.  

● Cas positiu en 2 o més membres que pertanyen a 2 grups de convivència diferents d’un 

mateix  espai: quarantena dels grups de convivència d’aquell espai durant 14 dies.  

● Cas positiu en 2 o més membres no convinents que pertanyen a grups de convivència en 

diferents  espais: s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats 

durant 14 dies. A  més es podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre 

educatiu, també durant 14  dies.  
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Seguiment de casos 

A partir del moment en què la direcció de l’escola bressol rep la informació que una persona 

usuària i/o vinculada a l’escola té simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que, d’acord 

amb la valoració clínica del CAP se li fet una PCR, anirà introduint al TRAÇACOVID dos tipus 

de dades: 

- Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR, així com 

la data d’alta, per tal de fer-ne el seguiment i les comunicacions necessàries.  

- Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’infants confinats, nombre 

de docents confinats i nombre d’altes professionals confinats.  

 

 

15. SEGUIMENT DEL PLA 

Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 

 

RESPONSABLES 

Susana 

Núria  

POSSIBLES INDICADORS 

- Els/les professionals i les famílies segueixen les normes higiènic sanitàries establertes. 

- Disminució de la transmissió de la covid-19  a l’escola bressol. 

- Augment de la traçabilitat de casos a l’escola bressol. 

- Manteniment de grups estables. 

- Les entrades i sortides es fan de manera esglaonada i sense contacte entre famílies. 

- Desinfecció dels espais diàriament. 

- Desinfecció de les joguines diàriament. 

 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRALS 

... 
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3. SIGNATURA DEL 

DOCUMENT 
 

 

 

Amb data 15 de setembre 2021 signo el pressent document 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susana Masó Olmeda 

Directora de l’Escola Bressol Municipal l’Alegria 
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