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1. Consideracions generals del centre 

Donades les circumstàncies post pandèmia Covid-19 que estem vivint, ens cal 

concretar totes aquelles mesures que puguem preveure a nivell escolar per tal de 

garantir al màxim la salut de tota la comunitat educativa dins el context de la nostra 

escola. 

No podem obviar que l’escola bressol, com a context socialitzador necessita d’unes 

mesures i metodologia pedagògica concreta que afavoreixen aquest element 

socialitzador. Tanmateix s’ha de recordar que la llar d’infants ha d’afavorir al màxim 

experiències i oportunitats d’aprenentatges que constitueixen les bases per a 

aprenentatges posteriors.  

Un cop plantejats els antecedents, especifiquen que donat que la nostra escola bressol 

empra diversos recursos metodològics que afavoreixen la relació entre grups 

heterogenis i prioritzem propostes d’experimentació i manipulació on l’agrupació 

d’infants s’estableix basant-se en criteris de desenvolupament evolutiu, no d’edat 

cronològica, la continuació de l’estructura de grups bombolla comporta pèrdua 

d’enriquiment pedagògic a l’hora de dur a terme les propostes educatives, però aquest 

curs en tenir inicialment 14-15 infants de grups d’edat compresos entre els 1 i 3 anys, 

establirem un únic grup bombolla. 

Tanmateix, en considerar que la nostra és una escola bressol petita, que donem molta 

rellevància als moments quotidians: moments dels àpats, descans... Necessitem 

disposar d’una organització d’aquests espais en condicions grupals on atendre a tots 

els infants d’entre 1 i 3 anys. Al nostre favor juga el nombre d’alumnat, que per al curs 

vinent és de màxim 15 infants entre ambdós grups d’edat. Hi ha certs moments al llarg 

del dia que no compartirem lles mateixes dinàmiques i per tant, utilitzarem espais 

diferenciats.   
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2. Pla de ventilació, neteja i desinfecció 

S’ha de ventilar els espais durant 10 minuts 3 cops al dia, si es pot, recomanable mantenir 

les finestres obertes. Les educadores vetllaran per ventilar cada aula abans de l’ inici de la 

jornada amb infants i almenys 10 minuts cada dues hores. El personal de neteja vetllarà 

per ventilar l’edifici en finalitzar la jornada. 

Durant la jornada, i sempre que sigui possible, les portes de les aules que tenen accés al 

pati romandran obertes per mantenir-les en constant recirculació d’aire. 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final 

de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual 

(*indicacions segons el pla d’actuació de Departament d’Educació per al curs 2021-22) 

Gestió de residus 

Utilitzarem mocadors, tovalloles i paper secamans d’un sol ús. Les tovalloles del canvi de 

bolquers i les de mans seran d’ús individual de cada infant i les famílies se les enduran a 

rentar sempre que sigui necessari i mínim un cop per setmana. Aquests es llençaran en 

contenidors amb bossa i amb tapa i pedal, si és possible, o sense tapa. El material 

d’higiene personal com mascaretes, guants, i altres residus personals d’higiene s’han de 

llençar al contenidor de rebuig.  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una 

bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-lo 

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

paràgraf anterior. 
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3. Organització pedagògica  

La nostra organització pedagògica parteix de la premissa que els nostres infants han de 

poder establir unes bases socialitzadores partint de la relació amb els altres i els seus 

adults de referència. 

Considerem grup estable tots els infants del centre. En el nostre cas, a dia 1 de 

setembre segons matrícula tindrem 13 infants, 3 nens i nenes entre 1-2 anys i 10 nens i 

nenes d’entre 2-3 anys.  Tenim previsió d’obrir el grup de nadons de cara a gener. Si 

ens mantenim en 14-15 mantindrem un grup heterogeni. En el moment d’obrir l’aula 

de nadons, en funció del moment sanitari, demanarem a inspecció autorització per 

disposar d’una estructuració diferent donat que els infants menors d’un any necessiten 

d’unes dinàmiques molt diferents a la resta d’infant.   

El pati així com els altres espais del centre seran compartits per tots els nens i nenes.  

Les mestres tutores i de suport, així com la monitora de menjador que estableixi cuines 

TM (empresa de càtering referent del nostre centre), haurà de dur mascareta sempre 

que no es pugi mantenir la distància de seguretat establerta (1,5 m.). Aquesta mesura 

serà vigent fins que canviïn les disposicions del Departament. 

El curs s’inicia el dia 6 de setembre per als infants. L’equip educatiu s’incorporarà el dia 

1 de setembre. El dia 1, 2 i 3 de setembre es dedicaran a fer entrevistes individuals 

amb les famílies i a la preparació de les aules. Aquestes reunions es faran a l’exterior i 

només amb una persona referent de la família que durà en tot moment mascareta si 

no és possible mantenir una distància mínima interpersonal de 1,5 m2.  
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3.1 Organització pedagògica en situació de pandèmia 

Aquest curs 2021-22 iniciarem el curs amb un grup estable. El nostre equip educatiu 

està constituït per 5 persones: 3 tutores d’aula, 1 persona de reforç als tres grups i la 

directora que fa tasques de direcció i suport/substitucions quan manca una educadora 

o s’ha de cobrir un dia l’atenció als infants per dia personal. Donat que farem un únic 

grup estable, considerarem co tutores 4 persones que en funció de les dinàmiques 

establiran parella educativa amb els infants d’1-2 anys i dues més amb els de 2-3 anys 

en aquells moments que les seves activitats quotidianes es donin per separat. 

Les propostes es faran normalment al pati, si no és el cas que plou o fa una 

temperatura excessivament baixa. Utilitzarem jaquetes específicament pel pati que 

tindrem a l’escola.  

La gran majoria del temps aquest grup estable participarà de propostes conjuntes que 

es duran a terme principalment al pati. El menjador i el dormitori són també espais 

compartits i el personal en aquests espais comuns durà sempre mascareta.  

L’esmorzar també es farà al pati sempre que sigui possible,  i esta format per un mos 

de fruita. Són les educadores les que pelen i manipulen la fruita que els hi donarem en 

mà a cada infant. 

El material pot ser compartit entre el grup estable i es desinfectarà sempre que sigui 

necessari.  En el cas de robes es posaran a la rentadora a un mínim de 60º.  Els 

materials de plàstic es netejaran al rentavaixelles a la mateixa temperatura anterior. 

Les joguines de fusta es desinfectaran amb un drap humit amb una solució a base 

d’alcohol propílic 70º.  

El menjador és un espai compartit i en cap cas podrem compartir el dinar, ni cap 

aliment. Cada infant tindrà el seu plat i el seu got. Si mantindrem com a rutina el fet 

que cada nen i nena pugi recollir els seus estris al lloc establert. Durant l’estona dels 

àpats, hi ha 4 educadores de referència i una persona del servei de càtering (cuines 

TM) . Tot el personal haurà de dur mascareta sempre que estigui atenent a infants que 

no són del seu grup estable..  
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El dormitori el compartirem tots els infants i, en el cas dels nadons amb edat inferior a 

12 mesos (actualment no en tenim cap matriculat), disposaran d’un espai a part amb 

bressols. Les persones que atenen l’espai de dormitori hauran de dur mascareta 

sempre que no estiguin en contacte amb el seu grup estable. 

Es prioritzarà com a mesura d’higiene entre els infants i les persones adultes la neteja 

constant de les mans amb aigua i sabó, mínim cada dues hores, i sempre en aquelles 

situacions que comportin contacte amb persones que no corresponen al grup estable: 

a l’entrada a l’aula, durant el període de familiarització si marxa el seu acompanyant, a 

la sortida de l’aula, abans i desprès dels àpats, abans i desprès d’anar al vàter (en cas 

d’infants que controlen els esfínters), i desprès de mocar-se. Per a eixugar les mans 

cada infant farà servir la seva tovallola d’ús individual o bé paper secamans si no és 

possible.   

 

3.2 Organització pedagògica en cas de confinament parcial o tancament 
del centre 

Si es dona el cas d’un tancament del centre a instàncies del Departament de Salut, la 

nostra organització pedagògica passa per: 

- Crear continguts i propostes d’interès per a les famílies que els hi ofereixen 

alternatives d’activitats motivadores per als seus infants. Aquestes es 

compartiran per les xarxes de comunicació ja creades amb les famílies: 

facebook, drive, youtube. 

- Establir comunicacions setmanals amb les famílies via telefònica o 

videoconferència, en funció del que resulti més adient a les nostres famílies, ja 

que l’edat dels nostres infants no ens permetria continuar vinculades 

directament amb ells, seria la família que fa d’enllaç i que ens traslladaria quina 

és la situació familiar del confinament i amb quines propostes o suggeriments 

els poden ajudar. 

- Treballar documentalment en la construcció de nous projectes de 

transformació del centre coneguts arran dels diversos curs que tenim 

programats el personal educador: espais de lliure circulació. Tanmateix podrem 

treballar en la elaboració de material per als anteriors projectes. 
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- Valorar conjuntament amb l’ajuntament el poder aportar a les famílies 

materials diversos que els hi permetin dur a terme activitats amb els seus fills i 

filles i dels que no disposen en condicions habituals, ja que són normalment 

propostes que es duen a terme a l’escola. 
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4. Organització dels grups d’alumnes, docents i espais 

L’organització de l’alumnat per grups estables de convivència pretén establir el màxim de 

garanties en quan a facilitar la detecció de possibles casos de contacte en cas d’aparèixer 

algun cas de covid-19 al centre.  

La nostra escola s’organitzarà inicialment en un grup estable format per 3 infants d’entre 

1-2 anys i 10 de 2 a 3 anys. en dos grups estables. Durant la major part de la jornada 

utilitzarem el pati com a espai de joc i de propostes, però en funció de les dinàmiques i 

activitats d’hàbits i rutines es poden dividir en dos espais diferenciats. 

En els moments d’entrada i sortida del centre disposem de dues entrades diferenciades 

per a cada grup. Durant aquesta interacció entre persones, famílies com educadores 

hauran de dur sempre mascareta. L’entrega i recollida dels infants es farà a l’entrada de 

l’aula sempre respectant la distància i amb mascareta. 

L’entrada principal serà la definida per als infants del grup de mitjans i l’entrada que hi ha 

davant la cuina, serà la disposada per al grup de grans.  

Si no és possible fer les propostes al pati per mal temps, utilitzarem la sala d’usos 

múltiples, o l’aula, però diferents grups estables no compartiran aquests espais. 

Per a l’estona dels àpats utilitzarem el menjador/sala polivalent, i com a dormitori, l’aula 

de descans ja preparada a tal efecte que disposa de llitets individuals d’hermex. A l’inici 

de curs es marcarà cadascú d’aquest amb el nom de l’infant i sempre utilitzarà el seu llit i 

el seu propi llençol, que s’entregaran a la família cada divendres amb l’obligació de 

rentar-los mínim a 60º i tornar-los al centre dilluns. 

Els espais utilitzats seran tots els del centre en diferents moments del dia, limitant l’accés 

de persones alienes al personal educador, de menjador i de neteja. 

Els biberons i xumets que els infants utilitzin al centre hauran de romandre tancats en un 

potet o bosseta de plàstic.  
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4.1. Espais docents  

Els espais d’ús del personal són: el despatx – sala de mestres, el lavabo i vestuari del 

personal i l’espai de menjador del personal ubicat davant la cuina-oficce.  

El personal educatiu disposarà del despatx - sala de mestres -  com a espai de trobada del 

claustre. Tanmateix, el podran utilitzar en moments de preparació i descans. Durant la 

seva estona dels àpats, poden utilitzar la cuina de l’office davant la cuina del centre, o 

sortir a l’exterior si sorgeix la necessitat.  

El personal docent, de menjador i neteja podrà fer servir el lavabo i vestuaris del centre, 

que romandran tancats per a la resta de persones externes a l’escola, inclusiu famílies.  

Aquests espais compartits es netejaran diàriament, el despatx – sala de mestres serà 

ventilat mínim cada dues hores durant 10 minuts, mantenint la finestra oberta durant el 

màxim de temps possible. La desinfecció i neteja la durà a terme el personal de neteja 

diàriament. 

El despatx esdevé alhora zona d’aïllament en cas d’haver d’haver-hi alguna sospita de cas 

de Covid al centre. Si s’ha utilitzat aquest espai, es procedirà a una desinfecció específica 

d’aquest espai abans de poder tornar-ho a utilitzar. 

 

4.2. Personal 

Les persones assignades a cada nostre grup estable són 2, per tant, dues educadores 

estables de referència per a cada grup per tal de garantir les mesures de traçabilitat 

estipulades per Sanitat. Si és el cas que una d’elles es posés malalta, la direcció pot 

substituir a la persona en qüestió de forma puntual i sempre equipada amb mascareta, ja 

que no pertany al grup estable de referència. Cal disposar d’una borsa de personal 

educatiu actualitzada a dia 1 de setembre de 2021. 

 

Grups Alumnes 
Mestres Espai 

Estable Temporal Estable Temporal 

Esquirols 10 Anna J. Maria Aula esquirols 
Aula psicomotricitat 

(dimarts 10-11h) 
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Guineus 3 Marta Gemma Aula Guineus 

 
Aula psicomotricitat 

(dilluns 10-11h) 
 

Mussols 0 Gemma  

 
Aula Guineus 
Aula Mussols 

 

Aula Mussols 

 

Les educadores del grup estable hauran de dur mascareta en funció de les disposicions de 

salut. Si s’haurà de portar en totes les intervencions amb la resta de grups i persones de la 

comunitat escolar. 

 

4.3. Període de familiaritizació 

El període de familiaritizació s’estendrà durant tot el mes de setembre en funció de la 

necessitat individual de cada infant i la disponibilitat de la família en qüestió. Es limitarà al 

màxim aquest període, tenint en compte com a premissa, l’adequada vinculació de 

l’infant al personal educatiu del centre, i la capacitat d’aquest nen o nena en qüestió 

d’afrontar amb tranquil·litat la no presència constant de la família. Quan l’educadora 

tutora determini que un nen o nena ja no necessita de l’acompanyament de l’adult 

referent, aquest ja no caldrà que romangui a l’aula, i només vindrà en els moments 

d’entrada i sortida com la resta de famílies, segons estableix aquest pla.  

Els dies 6, 7 i 8 de setembre els infants no faran l’horari complert, establim diferents 

grups i horaris per tal de complir les mesures de distanciament físic a dins l’aula.  

Aquesta familiaritizació es farà en dos subgrups per a reduir el nombre de persones dins 

l’espai educatiu, complint sempre el màxim de persones permeses en funció dels metres 

de l’aula i respectant el distanciament físic; per tant, utilitzarem 3 espais: l’aula 

d’esquirols (infants de 2-3 anys), l’aula de Guineus (infants 1-2 anys), i el pati.  

En el grup de grans (Esquirols), establim dos torns de familiarització el dilluns 6 de 

setembre i el dimarts 7 de setembre: 

- un de matí de 9 a 10:30h on hi hauran un total de 5 infants amb una persona 

acompanyant per a cadascú d’ells. L’aula té una superfície de 46m2 i per tant tenint 
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en compte la premissa de disposar de 2,5m2 per persona, poden haver-hi alhora fins 

a 18 persones. En el nostre cas l’ocupació màxima serà de 12 persones . 

- un de tarda de 15 a 16:30h on hi hauran un total de 6 infants amb una persona 

acompanyant per a cadascú d’ells. L’aula té una superfície de 46m2 i per tant tenint 

en compte la premissa de disposar de 2,5m2 per persona, poden haver-hi alhora fins 

a 18 persones. En el nostre cas l’ocupació màxima serà de 14 persones . 

Aquests grups s’invertiran entre el dilluns i dimarts, de forma que l’infant que dilluns ha 

vingut al matí, dimarts ho farà en torn de tarda. 

Inicialment la rebuda serà dins l’aula, però tenint en compte que és preferible romandre a 

l’exterior, si la vivència dels infants els hi permet, intentarem romandre també una estona 

a l’exterior. I tot i que ens trobem dos grups de familiarització, en cap cas sobrepassarem 

la capacitat del pati que té una extensió de 500m2, ja que com a màxim estaria ocupat 

per 22 persones alhora.  

Al grup de Guineus (1-2 anys), el període de familiarització acollirà a tots els infants alhora 

donat que el nombre de persones que compartiran espai serà màxim de 12. L’aula té una 

superfície de 36m2, que ens permeté acollir alhora 14 persones respectant els 2,5m2 per 

persona.  

El dia 8 de setembre, dimecres, no caldrà que els infants estiguin acompanyats si no és 

que les educadores determinen que així sigui per necessitat exclusiva d’un nen o nena en 

qüestió, però en cap cas superant el nombre màxim d’ocupació de persones dins l’espai 

del grup-classe. Aquest acompanyament es pot donar màxim durant el mes de setembre 

o durant altre període si és el cas que s’incorpora un nou infant durant el curs al grup 

estable. 

Només es permetrà un acompanyant per infant, i sempre haurà d’estar al centre amb 

mascareta i respectant la distància de seguretat amb la resta de persones del centre 

alienes al seu nucli familiar. 

Aquestes indicacions són sensibles a canvis en funció de les disposicions de Salut i del 

Departament d’Educació a inicis de curs 2021-22 
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4.4. Horaris 

L’horari del centre s’estendrà entre les 8:00h i les 17h, tenint en compte les diferents 

franges horàries d’activitats i entrades i sortides esglaonades per evitar acumulació de 

persones. 

 

4.5. Entrades i sortides 

Les famílies no podran accedir a tot  l’edifici,  només a l’entrada de l’aula del seu infant 

durant el temps mínim imprescindible per deixar o recollir a les criatures durant la seva 

hora assignada per entrar/sortir de l’escola. Només podrà acompanyar un familiar als 

infants a l’escola i aquesta persona adulta haurà d’accedir al recinte de l’escola amb 

mascareta. Sí podran entrar a l’aula durant el període de familiarització.  

Organitzem l’entrada de les famílies per dues portes: la porta principal i altre porta del 

passadís de l’escola que dona dins el pati d’entrada que permetrà mantenir la distància 

física necessària entre la persona que acompanyi a cada alumne. L’ entrada serà d’uns 

15-30min de forma que tindrem prou franja horària que permeti a les famílies arribar 

esglaonadament. Les franges horàries establertes són les següents: 

- Matí entrada 8:40 a 9:10h 

- Sortida matí 12 a 12:10h  

- Entrada tarda de 15 a 15:15h 

- Sortida tarda de 16:30 a 16:50h 

Hi haurà dispensadors de gel a l’entrada i sortida del centre,  i les famílies entregaran 

els seus infants a les educadores de referència a les entrades disposades a tal efecte, 

de forma que en cap cas circularan pel passadís (excepte en període de familiarització). 
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5. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora. 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que 

tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es 

troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena 

domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o 

diagnosticada de COVID-19. 

Si dins el centre es produeix un cas de sospita per símptomes de covid-19, establirem 

el despatx com espai separat on l’infant restarà acompanyat de la direcció. 

Paral·lelament trucarem a la família per venir-ho a buscar. Un cop feta aquesta 

primera gestió parlarem amb el referent del CAP d’Esparraguera per veure com hem 

de procedir. Si no fos possible per horari, trucarem al 061. També avisarem a 

l’Ajuntament del Bruc com a titular de l’Escola Bressol, per tal que estableixi els 

protocols adients de neteja i desinfecció específica dels espais, i tanmateix determini 

els passos següents a seguir.  

El serveis mèdics de referència decidiran , si és necessari fer-hi la prova PCR. L’infant 

en qüestió ha de fer aïllament domiciliari fins que es tinguin els resultats d’aquesta si 

així ho indiquen els serveis mèdics pertinents. 

Paral·lelament, si s’escau, el CAP de referència pot demanar identificar les persones 

amb qui ha estat en contacte per evitar la transmissió en el període asimptomàtic,  fer-

ne el seguiment i diagnosticar-los de forma precoç. Es consideren contacte estret les 

persones amb qui ha compartit espai a menys de 2 metres de distància, durant més de 

15 minuts, al llarg de les 48 hores prèvies a l’inici dels símptomes. 

En cas d’efectuar-se-li la prova PCR i sent el resultat negatiu, l’infant retornarà al 

centre amb total normalitat si no es determinen altres mesures des del centre sanitari 

referent. 

Si és confirma un cas positiu, els serveis sanitaris determinaran el procediment a 

seguir, valorant el tancament del centre per un període de 15 dies si s’escau. 
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Les famílies prendran la temperatura al seu fill/a abans de venir al centre, i si 

presentessin temperatura igual o superior a 37,5º, haurà de romandre a casa i posar-se 

en contacte amb el seu CAP de referència. Tanmateix ho comunicarà al centre escolar, 

així com altres mesures sanitàries que es consideri afectin la resta de l’alumnat.   

Les famílies disposen del llistat de comprovació de símptomes (annex 1). Tanmateix 

també han d’entregar la declaració responsable adjunta (annex 2)    

En el cas de símptomes en el personal educatiu, 

Si es detecten al domicili, la persona no assistirà al seu lloc de treball, avisant la 

direcció del centre abans del seu horari laboral. La directora ho comunicarà al 

departament de recursos humans de l’Ajuntament.  

L’educadora haurà d’adreçar-se al seu CAP de referència i seguir el que aquest 

determinin en quan a període de quarantena, realització de PCR, gestió de la baixa 

laboral... Si dona positiu, caldrà prendre les mateixes mesures que en el cas d’un 

infant, valorant amb els serveis de salut i l’Ajuntament el tancament provisional del 

centre durant un període de 15 dies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

ANNEX 1. Llistat de comprovació de símptomes per a les famílies  
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ANNEX 2. Declaració responsable famílies  
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Fonts de consulta: 
 https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-
ncov/ciutadania/desconfinament-progressiu/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/ 
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&docum
entId=875707&language=ca_ES 
https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-
6de670ab3c7a.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


