
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLA DE RETORN DE L’ ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA GRANOTA CURS 2020-

2021 

 

El Pla d’Obertura de l’escola bressol municipal la Granota per  Covid 19 incorpora les mesures que els 

documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que fa  a l’adequació 

d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal. 

 

1. ALUMNAT 

 

L’assistència al centre per part dels alumnes i de les seves famílies es sota els dictàmens que marca la 

Generalitat. 

 

 S’estableix l’obertura i les ràtios habituals com un curs normal. 

 

1.1 Requisits 

 

Per poder incorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 

 

 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 SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors. 

 

 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 

Calendari de vacunes al dia. 

 

En cas que l’infant presenti 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–, la idoneïtat de reprendre l’activitat 

escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: 

 

 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. 

 

Les famílies hauran d'informar a l’escola de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 

familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb l’escola davant de qualsevol incidència. 

 

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura 

abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti 

algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir a l’escola bressol. 



 

2. ESPAIS I GRUPS 

 

Agruparem els infants en grups de convivència, on cada estança tindrà el seu/seva referent, i la persona 

complementària que compartirà amb les dues estances de nivell. 

 

Al setembre serem com en cada procés de familiarització, dues persones per estança. Fins l’1 d’octubre. 

Els grups d’infants seran estables i fixes fins a final de curs per poder tenir la traçabilitat de contactes en 

cas de contagi, sempre han de ser els mateixos infants i en el mateix espai, i sempre que sigui possible 

també la mestra.  

 

Els espais per acollir infants hauran de tenir punt d’aigua, canviador i wc adequats a l’edat dels infants. 

 

                    

Circulació pels passadissos i accés al jardí: 

 

Vetllarem perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos, la sala, el jardí ni els espais 

comuns de l’escola. Prioritzarem deixar-los sense utilitzar pel bé comú de tots els que convivim a l’escola 

i l’accés a l’escola no serà pels passadissos tal i com ho fèiem en una situació de normalitat. 

 

Prioritzarem fer el màxim d’activitats a l’exterior i al aire lliure.  

 



 

 



JARDINS 

 

Com en el jardí  permet  estar separat per nivells mitjançant una tanca, hem acabat de dividir l’espai per estances 

per a que cada grup tingui el seu tros de jardí. 

 

Així podran sortir més d’un grup ubicant els infants en els espais diferenciats i evitant que es barregin els grups.  

 

Al jardí petit també es farà una petita separació per a que tant el grup de nivell 2 matins com el grup de nadons 

tinguin un espai propi. El grup de matins paral·lelament podrà accedir al jardí gran en horari de 12 a 12’15 

accedint des del passadís de serveis. En aquest desplaçament no  coincidirà amb cap altre grup. 

 

Els jocs i les activitats físiques es realitzaran en grups reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament 

físic, en la mesura que ens resulta possible amb infants d’aquestes edats. 

 

 

3. MATERIAL 

 

3.1 Joguines. 

 

A les escoles no hi haurà joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. Durem a terme aquests 

processos de manera freqüent, seguint les indicacions oportunes per a cada material.  

 

Les joguines de plàstic dur les rentarem amb aigua i sabó desinfectant diàriament.  

 

Les joguines de roba es rentaran a la rentadora, a més de 60ºC.  

 

Les joguines de fusta, metall, etc… les  desinfectarem amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol 

propílic al 70ºC. 

 

 

En la mesura que ens sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu pel grup estable d’infants. 

 

No podem garantir que les joguines siguin d’ús individual per una qüestió del joc que realitzen els infants 

d’aquesta edat, al igual que no podem garantir que estiguin separats a metres de distancia. 

 

Al finalitzar la jornada totes les joguines quedaran desinfectades per al dia següent. 

 

3.2 Xumets. 

 

Els xumets es guardaran dins d’estoigs o bosseta de plàstic individuals. 

 

S’hauran de deixar a l’escola, qui se n’encarregarà de rentar-los després de cada jornada o cada vegada que sigui 

necessari. 

 

3.3 Bolquers. 

 

Abans del canvi de bolquers cal tenir la previsió de tenir tot el material a l’abast, paper de “camilla” per posar a 

sota l’infant, un bolquer net, tovalloletes humides, roba de recanvi si cal, pomada i  guants d’un sol ús. 

 



Així com els EPIS necessaris donat que el distanciament es fa impossible quan realitzem aquesta tasca: mascareta 

i guants d’un sol ús. 

 

Les famílies estaran informades del material que fa falta pel bon funcionament del dia a dia a l’escola. A l’inici 

del curs duran:   

 Un paquet de bolquers 

 Un paquet de tovalloletes humides 

 Una crema protectora per al cul 

 Una pinta o raspall 

 Una capsa de mocadors 

 Una bossa de roba o motxilla per posar-hi informacions de l’escola, pitets bruts i roba de 

recanvi. 

 Una bossa de roba amb recanvi complet que es quedarà a l’escola: samarreta, calces o 

calçotets, mitjons, pantalons o vestit. 

 Una jaqueta 

 Un xumet amb capseta per guardar. 

 Got de plàstic/ biberó en el grup de nadons i N1 que encara no sapiguen beure en got 

normal. 

 

Quan aquest material s’hagi de canviar o s’hagi exhaurit, les educadores informaran amb  el temps 

pertinent a les famílies personalment i/o a través de les graelles d’informació diària. 

 

Un cop per setmana duran els pitets de tota la setmana (5 unitats) per tal d’evitar creuament de material. 

S’enduran diàriament el brut a la motxilla. 

 

3.4 Roba i calçat. 

 

Substituirem les tovalloles de roba per material equivalent de paper. 

 

Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola tothom haurà de passar per un transfer (catifa impregnada amb 

desinfectant).  

 

 

3.5 Cotxets.  

 

Els cotxets no podran accedir a l’interior de l’edifici en cap moment. Excepcionalment  estarà permès 

deixar-los a la sala de cotxets. 

 

4. HORARIS 

 

Durant el mes de setembre i fins a nou avis, NO hi ha servei d’acollida de 08:00 a 09:00h. 

 

- Les entrades seran de 09 a 09’45 hores  

- Els infants que no es quedin a dinar sortiran de 11’45 a 12’00 hores. 

- Els infants de matins sortiran de 12:00 a 12:30 hores. 

- L’escola torna a obrir portes de 15:00 a 15:15 h per entrar o fer sortida. 

- La sortida per la tarda és de 16’15 a 17h. L’escola tanca a les 17h. 

Recordem que s’ha de ser puntual per raons de seguretat.  Regularem les entrades i sortides, recordeu 

mantenir les distàncies i mesures higièniques. 

 



 

4.1 Entrades i sortides: 

 

Per tal de no col·lapsar les entrades i sortides per un sol punt d’accés ho farem per 2 accessos diferents de 

l’escola: 

 

-Porta jardí Carrer Sarajevo  NIVELL 2 

 

-Porta proveïdors carreró  Miquel Martí i Pol.  NIVELL 1, NADONS I NIVELL 2 MATINS 

 

Aquestes entrades estaran controlades pel personal del centre. Les educadores recolliran a l’infant a la 

porta de l’estança. Per les sortides seguirem el mateix procediment. 

 

Les famílies, entre vosaltres,  a fora de l’escola haureu de vetllar per mantenir entre vosaltres els 2 metres 

de distancia. Caldrà que vingueu a l’escola amb mascareta. D’aquesta manera evitarem que tant vosaltres com 

els infants  tingueu el mínim contacte possible. A l’entrada haureu de passar per una catifa “transfer” on 

desinfectareu el calçat i tindreu a la vostra disposició gel desinfectant per les mans. 

 

Només pot venir un adult per infant, a poder ser sempre el mateix. 

 

 

5.NOMBRE DE PROFESSIONALS D’ATENCIÓ PRESENCIAL 

 

Cada grup d’infants tindrà dues educadors/es durant el mes de setembre i fins el 9 d’octubre de 9 a 12h. 

 

A partir de 12 d’octubre cada estança tindrà un/-a educador/-a referent i una educadora complementària que es 

divideix entre les 3 estances de nivell. Nadons i nivell 2 matins comparteixen  educadora complementària.  

 

Les educadores complementàries hauran d’entrar a les estances previ ús de mascareta i rentat higiènic de mans. 

 

La directora de l’escola també podrà actuar presencialment amb els diferents grups i escoles en situació 

d’emergència amb les mesures higiènico-sanitàries pertinents en cada cas. 

 

EDUCADORES DE REFORÇ: suport de mig dia ampliat en hores per tal de poder reforçar la dinàmica i 

garantir traçabilitat i, alternança als dormitoris i reforçar en algun cas les sortides a la tarda.  

 

ORGANITZACIÓ DEL CURS 2020-2021 

  

 

Període de familiarització: 

 

Del 10 al  18 de setembre farem una familiarització a l'escola per franges horàries, els infants d'una mateixa 

estança vindran en torns d'una hora per grups reduïts, de 9 a 10, de 10 a 11 i de 11 a 12 hores, les famílies podreu 

acompanyar als vostres fills i filles durant tota aquesta hora i prioritzarem estar a l'espai exterior per evitar al 

màxim possible estar dins del recinte escolar.  

 

És per aquest motiu que el nostre estimat i espaiós jardí enguany estarà dividit en mini jardins per tal de cada grup 

d'infants de cada estança tingui el seu espai exterior, i així ens evitem haver de fer "torns" per sortir a l'exterior. 

Considerem que és vital que els infants puguin decidir si volen estar dins o fora de l'escola en tot moment i encara 

més els primers dies.  



 

No cal dir que si alguna família no es pot acollir a aquests horaris de familiarització per motius laborals podrà 

utilitzar el servei de menjador i de descans en horari de tot el dia. Recomanem que els primers dies, en la mesura 

del que us sigui possible es faci una familiarització a l'escola progressiva. 

  

A partir del 18 de setembre seguirem utilitzant els mateixos punts d’accés a l'escola. Obrirem portes a les 9 del 

matí, i les entrades seran esglaonades, anireu entrant en grups reduïts, és per aquest motiu que us demanem 

paciència a l'hora de l'entrada. Anireu entrant conforme aneu arribant, i us demanarem si us plau que respecteu les 

distàncies de seguretat entre vosaltres a les portes de l'escola. Allargarem una mica més el temps d'entrada de 9 a 

9:45 hores i per la tarda obrirem una mica abans, de 16:15 a 17 hores. 

 

 

Dormitoris: 

 

No podem fer ús normal dels dormitoris de l’escola doncs es barregen grups estables de convivència i no es 

respecten les distàncies de seguretat, per tant cada grup estable de convivents tindrà el seu dormitori. 

 

Utilitzarem 3 estances i 4 dormitoris. 

 

Previsió d’assistència d’alumnes: 

 

La previsió dels infants a l’escola bressol és d’obrir al setembre amb les ràtios normals a les estances; és a dir 127 

infants repartits en: 

 

- 8 nadons a N-0 en un sol grup estable. 

- 39 infants a N-1 en tres grups estables de 13 infants cada un. 

- 80 infants a N-2 en quatre grups estables de 20 infants cada un. 

 

 

6. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

 

 

L’escola representa una bona oportunitat per a incorporar alguns aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, 

adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020). 

 

● Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Tossir i esternudar al colze. Es poden 

utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho. 

 

● Cal treballar i entrenar el rentat de mans en els infants que siguin autònoms per fer-ho o amb 

l’ajuda d’un adult si l’infant no pot fer-ho sol. 

 

a. Distanciament físic 

 

Per a facilitar aquest distanciament resulta imprescindible disminuir el nombre de desplaçaments i mantenir grups 

reduïts i estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. 

 

Es recomana que el professorat i el resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes sigui sempre el mateix 

en la mesura que sigui possible. Així si apareix un cas el nombre de persones amb contacte estret és limitat. 

 



Es valora la possibilitat de no utilitzar els espais comuns o bé fer-ho per torns, per a mantenir els grups d’infants 

estables i amb el menor contacte entre els diferents grups i amb l’espai suficient per a garantir el distanciament. El 

jardí es divideix amb tanques divisòries per facilitar aquest distanciament físic entre grups estables. 

 

Es recomana que els pares i mares o familiars no accedeixin a l’interior de l’edifici, només ho faran en cas de 

que des del centre se’ls emplaci a fer-ho. 

 

b. Rentat de mans 

 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no 

docent.  

 

Es requerirà rentat de mans dels infants: 

● A l’arribada i a la sortida de l’escola, 

● 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. 

 

En el cas del personal que treballa a l’escola, el rentat de mans es durà a terme: 

 

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

● Abans i després d’entrar en contacte amb algun d’aliment (bastonets) 

● 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. 

 

A cada estança o espai susceptible on hi pugui haver infants hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica per 

a ús del personal i paper eixugamans. 

 

c. Mascaretes 

 

Les mascaretes estan indicades quan no és possible mantenir el  distanciament físic de seguretat (2 metres). En el 

cas dels infants, no són adequades per sota dels 3 anys. Per tant, només seran d’ús pel personal docent i no docent 

de l’escola. 

 

7.VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

 

7.1. Pautes de ventilació 

 

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 

vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

 

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes. 

 

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. 



 

 

7.2. Pautes generals de neteja i desinfecció 

 

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

 

Es seguiran les recomanacions de neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas 

de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

 

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

 

Es farà un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i es garantirà la neteja i desinfecció 

durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència. 

 

Serà necessària la presència de personal de neteja per poder dur a terme la desinfecció que requereix el 

Departament al llarg de la jornada. 

 

 

7.3. 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. El material emprat en les diferents activitats no podrà 

ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. 

 

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció 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, allà on sigui possible, mantenir les portes i finestres obertes. 

 

8.PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB COVID 

 

Davant la presència d’aquests símptomes, es seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment (en el 

moment d’elaboració d’aquest document pot ser necessari l’aïllament preventiu). 

 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: 

 

● Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 

● Avisar pares, mares o tutors. 

● Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra. 



● Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

● Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

 

 

 

 

LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES  

 

*Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l’infant a l’activitat i que suposeu en contacte amb 

els responsables de l’activitat per comunicar-ho. 

 

En horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de 

pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

 

 

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests 

símptomes presenta:  

 

Febre o febrícula  

Tos  

Dificultat per respirar  

Congestió nasal  

Mal de coll  

Mal de panxa  

Vòmits  

Diarrea  

Malestar  

Dolor muscular  

 

Si a casa hi ha alguna persona adulta  que no es troba bé, marqueu amb una creu quins d’aquests 

símptomes presenta:  

 

Febre o febrícula  

Tos  

Dificultat per respirar  

Falta d’olfacte de gust  

Mal de coll  

Calfreds  

Vòmits  

Diarrea  

Malestar  

Dolor muscular  

 



Per finalitzar ens agradaria a tot l’equip dir-vos unes paraules: 

 

Som conscients que aquest no és el funcionament  habitual de l’escola a la que tots estem 

acostumats, i malgrat ens dolgui som conscients de que la situació excepcional que estem vivint és el 

que ens demana i requereix i ens hem d’adaptar i fer que entre tots els que formem aquesta escola i 

petita família les normes es respectin amb un únic objectiu i compartit: EL BENESTAR DE TOTS. 

 

Esperem que tot això passi aviat i torni la normalitat el  més aviat possible. 

 

Malgrat les dificultats construírem oportunitat  i seguirem sentint-nos a prop com hem fet fins ara i 

posarem tot el que estigui en les nostres mans perquè el retorn a l’escola sigui el més agradable i 

dolc per a tothom. 

 

Si la situació excepcional ens obligués de nou a fer un confinament l’escola com sempre seguirà de 

manera no presencial treballant per i amb tots vosaltres. 

 

Gràcies per la comprensió i la confiança. 

 

Una abraçada de part de tot l’equip de la Granota. 

 


