
                                                                                                                                         

 
 
 

PLA D’OBERTURA DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS   
 
 
El Pla d’Obertura de les escoles bressol municipals serà el següent: 
 
 
PERIODE D’OBERTURA DEL CASAL D’ESTIU DE BRESSOL: 

 Del 29 de juny al 29 de juliol. 

 

HORARI:  

 De  9h a 12 h 

 De 9h a 13 h 

 De 9h a 16 h. amb dinar i dormir, 

 
  

Quota Servei Educatiu 
 

Quota 
Servei 
Menjador 

 Diària 8,50 € 

Setmanal 40 €  Setmanal 35 € 

Última 

Setmana 
24 € 

 
Última 
setmana 

21 € 

Mensual 160 €  Mensual 135 € 

 
 
 
1. INFANTS 

 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

Es prioritzarà el retorn presencial a les escoles bressol dels infants en situació socioeconòmica 
de major vulnerabilitat i com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar.  

Per indicacions del departament d’educació els infants del grup de nadons no es podran 
reincorporar a l’escola ja que és el grup de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del 
sistema immunitari d’aquest alumnat. 

 

1.1 Requisits 

Per poder reincorporar-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 vacunal 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 o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn a l’escola bressol una 
declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles 
compleixen els requisits per assistir a l’escola bressol.  

També han 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. PERSONAL: 

Per a cada grup de 10 infants es necessita una educadora tutora i una educadora de suport. 

Al centre hi haurà personal suficient per establir uns protocols de neteja i cura dels espais 
comuns en trànsit entre dos grups d’infants. 

El personal entrarà per torns ja que no pot haver massa gent al vestuari. La quantitat  que 
garanteixi la distància de seguretat d’1,5 metres en funció de l’espai. 

El personal es canviarà les sabates a l’entrar al centre en un lloc exclusiu per a les sabates. 

A l’estona de dinar es mantindran les distàncies de seguretat i les mesures higièniques 
pertinents. 

El personal de l’escola que no estigui en contacte amb infants limitaran l’ús de l’espai de 
l’escola, utilitzant espais en els que no hi hagi infants. 



Cal evitar compartir estris (telèfons, ordinadors...). Els telèfons seran  assignats a alguna 
persona de l’equip i no es poden compartir. Els ordinadors i ratolins han de ser desinfectats 
després de cada ús pel propi personal. 

En la mida del possible mantenir els mateixos equips de feina.  

 

3. ESPAIS I GRUPS 

Agruparem els infants en grups de 10 infants (ràtio establerta pel Departament d’Educació), en 
la mesura del possible estaran amb la seva tutora i educadora referent. Si en algun cas en el 
seu grup hi ha més de 10 infants s’agruparan a l’estança del costat amb una altra educadora. 

Els grups d’infants seran estables i fixes per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de 
contagi. Als grups sempre han de ser els mateixos infants, tot i que en el mateix grup poden 
marxar uns i entrar uns altres en funció de les setmanes que facin us del servei. Es mantindran 
sempre les mateixes persones adultes. 

Es important que els infants de cada grup no interaccionin amb infants d’altres grups. 

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 

Els equips hauran d’organitzar l’espai perquè els diferents grups no coincideixin en els 
passadissos ni en altres espais de l’escola. 

 

4. JARDÍ 

La sortida al jardí ha de ser seqüenciada, a ser possible per grups. Si el jardí ho permet, podran 
sortir més d’un grup ubicant els infants en espais diferenciats i evitant que es barregin els 
grups. Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups 
reduïts per tal de garantir les mesures de distanciament físic. 

Les mestres hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en el jardí si aquest no 
permet més d’un grup amb distanciament. 

 

5. MENJAR  I DORMIR 

Es pot oferir servei de menjador complint les mesures sanitàries establertes. Els infants han 
d’estar separats un metre i mig entre ells. (Posant una cadira buida entre un i l’altre). Cal 
desinfectar les cadires i les taules una vegada al dia. 

Estances per a la migdiada. La distància mínima entre llits o matalassos serà d’1 metre i mig. 
Cal ventilar les aules o estances destinades al descans un mínim de tres vegades al dia i 
realitzar-ne la neteja i desinfecció diàriament. Es pot utilitzar el dormitori i l’estança. Mentre 
no es comparteixi l’espai amb un altre grup. 

 

6. MATERIAL 

6.1 Joguines. A les escoles no hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i desinfectar 
amb facilitat. Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les 
indicacions oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al 
rentaplats de manera diària. Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora, a més de 
60ºC quan sigui possible. Si no és possible dur-ne a terme el rentat a temperatura elevada, 



probablement no sigui recomanable tenir-les a l’abast dels infants. Les joguines de fusta 
s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 
70ºC. 

Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu pel grup estable d’infants. 

Les joguines de l’estança haurem de procurar en la mesura que es pugui que tingui un ús 
acotat, es pot fer un canvi de material al mig de la jornada. 

Cal evitar l’excés de material. 

Al finalitzar la jornada totes les joguines hauran de quedar desinfectades per al dia següent. 

 

6.2 Xumets 

Els xumets s’hauran de guardar dins d’estoigs o bosseta de plàstic individuals. s’haurà de 
deixar a l’escola qui se n’encarregarà de desinfectar-lo després de cada jornada. 

 

6.3 Bolquers. 

Abans del canvi de bolquers cal que tinguem 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, bossa de plàstic per llençar el bolquer. 

Així com els EPIS necessaris donat que el distanciament es fa impossible quan realitzem 
aquesta tasca, mascareta, ulleres o mascareta i guants d’un sol ús. 

Les famílies portaran un paquet de bolquers sencer a l’inici de la reobertura per evitar el 
contacte diari amb materials provinent de fora de l’escola. 

 

6.4 Roba i calçat.  

Substituirem les tovalloles de mans  per material equivalent de paper. 

Si porten tovalloles pels jocs amb aigua després de cada ús es posaran en una bossa i se 
l’enduran cada dia a casa per rentar-la. 

Respecte al calçat, a l’arribada a l’escola els infants s’hauran de treure les sabates i canviar-les 
per uns mitjons o unes sabates d’ús exclusiu per a la seva estada a l’escola. Caldrà que aquells 
infants que es treguin les sabates de forma autònoma, es rentin les mans després de fer-ho.  

En relació al personal docent caldrà que disposin de roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. 

La roba haurà de ser rentada cada dia.  

Les educadores se la poden endur cada dia tancada dins d’una bossa i rentar-la a part.. 

El personal extern (manteniment, etc) haurà de fer ús de peucs d’un sol ús si accedeix a 
l’escola 

Es disposarà d’una paperera exclusiva per dipositar tot el material fet servir que estigui 
associat amb la prevenció del Coronavirus (mascaretes quirúrgiques, guants, peucs, etc). 

 

 



6.5 Cotxets. Els cotxets no podran accedir a l’interior de l’edifici. Si l’escola disposa d’un espai a 
l’exterior per a deixar els cotxets i no està a l’abast dels infants, el podran deixar. Cal 
recomanar a les famílies que no en portin o que se l’enduguin. 

6.6 Mascaretes. Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és 
possible mantenir el distanciament físic de seguretat (1,5 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 
les escoles quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els 
infants. 

Es disposarà de pantalles facials o ulleres per a combinar amb la mascareta quan sigui 
necessari. 

Material que hauran de tenir a tots els centres:  

- Paper de camilla  

- Gel hidroalcohòlic i dispensadors  

- Termòmetre  

- Material de neteja superficies . 

 

EPIS NECESSARIS: 

- Mascaretes  ffp2. Es pot substituir per pantalla facial 

- Ulleres o pantalles 

- Guants d’un sol ús. 

 

7. HORARIS 

L’horari de l’escola serà de 9h a 16h. 

Les entrades seran a partir de les  9h del matí per grups estables i fixos en períodes de 10 a 15 
min segons el nombre de grups de l’escola. Si hi ha més d’una porta (jardí) potser es poden 
organitzar més entrades alhora,evitant el contacte entre grups. (Establirem un protocol 
organitzatiu a cada escola bressol, revisat pel responsable de  riscos laborals de l’ajuntament). 

 Les sortides també seran en períodes de 10 a 15 min segons el nombre de grups de l’escola Els 
infants hauran de restar a l’escola sense possibilitat ni de portar-los més tard de l’hora 
assignada ni de recollir-los abans de l’hora pactada ( cada dia ha de ser la mateixa per a 
facilitar l’organització segons les normes de seguretat) d’aquesta manera evitem la barreja 
d’infants i famílies d’altres grups i el possible contagi. 

 

7.1 Entrades i sortides 

En les hores d’inici i final de la jornada, les entrades i sortides de l’escola s’han de fer en 
diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la 
distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació. Cal 
organitzar l’espai per a què les famílies puguin deixar els infants en una zona pactada i si pot 
ser, dins del recinte de l’escola ( al jardí millor). 

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants fins a l’estança  el farà la  referent i 
una educadora que l’ajudarà (sempre la mateixa). 

Les persones que portin i recullin als infants  hauran de guardar també les distàncies . 



Tant les famílies com els infants hem d’evitar que  tinguin contacte amb altres grups de 
l’escola. 

 

8.NOMBRE DE PROFESSIONALS D’ATENCIÓ PRESENCIAL i RATIOS PER ESCOLES 

Cada grup de 10 infants tindrà una educadora referent i una educadora que li donarà suport , 
la direcció del centre només entrarà en situació d’emergència a les estances evitant així la 
transmissió de contacte amb diferents grups. 

8.1 Previsió d’assistència d’alumnes segons cada escola 

La inscripció segons escoles, és la següent: (Depenent de les setmanes els números varien) 

Cabusset: 21 infants 

La Blaveta: 20 infants  

La Granota: 17 infants 

Sol Solet: 28 infants 

Els centres s’obriran si tenen un mínim de demanda de 15 infants.  

En el cas que hi hagués més infants dels que podem acollir a cada escola prioritzarem de la 
següent manera: 

1. Infants amb situació de vulnerabilitat. 

2. Infants que els pares treballen tots dos presencialment o família monoparental que 

treballi presencialment. 

3. Infants que un dels progenitors treballa presencialment i l’altre teletreballa. 

4. Infants que pare i mare teletreballa o família monoparental que teletreballi. 

 

9. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

És necessari difondre entre el personal treballador els protocols i els nous procediments i 
mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi. Han d’haver fer el curs sobre com actuar en 
època de Covid. 

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

● 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 

S’aplicarà entre adults i a mesura que sigui possible amb els infants. Els professionals poden 
tocar o agafar un infant quan ho necessitin. 

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. 



És important utilitzar els espais comuns 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. 

b. Entrades i sortides. Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups d’edat, 
en de 10-15 minuts per evitar aglomeracions, o per sortides diferents.  

c. 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. Sobre l’ús de guants salut publica manifesta que sovint comporta 
una falsa sensació de protecció, tot i així quan haguem de fer una actuació directe amb un 
infant, canvi de bolquers, higiene de nas, o contacte físic per qualsevol altre motiu ens 
posarem guants d’un sol ús que llençarem a continuació i ens rentarem les mans. 

Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, 
per tant cal potenciar la higiene de mans. 

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. 

 (Aprofitant el bon temps es poden proposar activitats d’aigua amb sabó.) 

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. 

 

Cal que a cada estança o espai susceptible on hi pugui haver infants hi hagi dispensadors de 
solució hidroalcohòlica per a ús del personal i paper eixugamans. 

 

d. Mascaretes i pantalles 

Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) 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 les escoles quan no 
es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants. 

 

10.VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

10.1. 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. 

10.2. Pautes generals de neteja i desinfecció 

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

Se 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. 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. Els 
desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes. 

Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment, que 
s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

Caldrà 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 (estances i passadissos ) 

Hi haurà personal de neteja a estones durant al matí per al reforç de la neteja d’espais 
comuns. 

Igualment fem una indicació de com s’hauria de portar a terme la neteja: 

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 indiqui 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. 

 

10.3. 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 obertes, a les estances no, per tal de 
poder controlar la mobilitat dels infants. 

 

11. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 
COMPATIBLE AMB COVID 

Davant la presència d’aquests símptomes, se 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 

pediatra. 

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

 Avisar a la responsable de les escoles bressol. 

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



 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

● Informar de la presència de simptomatologia tan aviat com sigui possible a la 
direcció de l’escola i aquest fer-ne coneixedor a la coordinadora de les escoles bressol, 
i avisar a RRHH de l’ajuntament  i del servei de prevenció de riscos laborals. A 
l’empresa de gestió en el cas de les escoles bressol de Ziga-Zaga. 

● No assistir al centre 

● Posar-se en contacte amb el Centre de salut de referència. 

 

INFORMACIÓ I FORMACIÓ 

Tot el personal de l’equipament ha d’haver rebut formació sobre els riscos laborals en situació 
de la COVID-19 i sobre les mesures de seguretat del seu lloc de treball.  

 

 


