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PLA D'ORGANITZACIÓ PER A L'OBERTURA DE LES EBMO AL SETEMBRE -

EB SANT PERE MÀRTIR- CURS 2021-2022 

 

1. SITUACIÓ ACTUAL 

La continuïtat de la situació de crisi sanitària fa necessària l’aplicació continuada d’una 

sèrie de mesures de protecció per fer front a la pandèmia.  

Seguint el “Pla d’actuació per a centres educatius en el marc de la pandèmia” del 

Departament d’Educació, que ha elaborat conjuntament amb el Departament de Salut, 

mentre no s’obtingui la immunitat de grup caldrà mantenir mesures de protecció i 

prevenció per evitar noves onades de la Covid-19.  

Així doncs, com el curs passat, les escoles bressol estaran obertes, aplicant les mesures 

sanitàries de protecció que siguin necessàries.  

. Malgrat la pandèmia tots els infants han de tenir accés a l’educació en condicions 

d’equitat.  

. L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, 

seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.  

. L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.  

. A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions 

de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i  de contactes.  

 

2. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT  

GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE 

- Es manté l’organització de grups de convivència estable: Els grups de convivència 

estable seran el grup classe amb la seva educadora/educadores. 

- Els grups s’han conformat segons any de naixement, ràtios i criteris del 

Departament d’Educació: 8 nadons, 13 mitjans i 20 grans. 

- No es realitzaran activitats comunitàries. 

- Durant l’hora d’acollida i del dormitori poden coincidir infants del grup de 

lactants i mitjans  
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GRUPS ESTABLES, EDUCADORES i ESPAI: 

   

  EDUCADORES 

 NOM AULES ESTABLE SUPORT I DIRECCIÓ 

ST PERE MARTIR NADONS VANESSA FAJULA PATRÍCIA TEIXIDOR 

 MITJANS ADRIANA CANAL PATRÍCIA TEIXIDOR 

 GRANS SANDRA VILARRASA i 
ANNA DESCAMPS 

PATRÍCIA TEIXIDOR 

 

3. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

Les entrades i sortides de l’escola s’han de fer de manera esglaonada, tenint en compte 

si hi ha diferents punts d’accés al centre i el nombre de grups.  

. Control de símptomes: les famílies han de fer-e responsables de l’estat de salut dels 

seus fills i filles o de sí mateixos. A l’inici de curs han de signar una declaració 

responsable. 

. Les famílies no podran accedir a les aules. Podran accedir a l’interior de les EB en cas 

que el persona educatiu els ho indiqui, i seguint totes les mesures de protecció 

establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat.  

- Horaris:   

L’hora d’acollida s’explica al punt 4.  

Els grups de nadons, per les característiques pròpies de l’edat, i al ser un nombre més 

reduït d’infants podran entrar escalonadament  per la porta indicada.  

Horaris d’entrada i sortida:  

EB SANT PERE MÀRTIR: màxim 41 infants, 3 aules (1 nadons, 1 mitjans, 1 grans) 

GRUP TIPUS D'ACCÉS  HORA D'ENTRADA I SORTIDA 

Matí, migdia i tarda 

NADONS PORTA DARRERA L’ESCOLA 

(per aula de nadons) 

Matí: de 8:30 a 9:15h, sortida: 11:45h 

TARDA: de 14:45 a 15:00h, i 16:30h 

MITJANS PORTA DARRERA L’ESCOLA  

(per aula de mitjans) 

Matí: de 8:30 a 9:15h, sortida: 11:45h 

TARDA: de 14:45 a 15:00h, i de 16:30 a 16:50h 

GRANS PORTA PRINCIPAL Matí: de 8:30 a 9:15h, sortida: 11:45h 

TARDA: de 14:45 a 15:00h i de 16:30 a 16:50h 
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IMPORTANT A LES ENTRADES I SORTIDES:  

- Una educadora de cada grup serà la responsable d’acollir les famílies a l’entrada 

i d’acompanyar-los a l’hora de sortida, controlant el flux d'entrades i sortides a 

l'EB, i evitant aglomeracions.  

 

- A tots els grups, les famílies podran acompanyar i venir a buscar a l’infant fins la 

porta de la seva aula 

 

- Es demana a les famílies que sigui només un adult per família (pare, mare o altre 

familiar). 

 

- Al grup de grans una sola família podrà accedir i acompanyar el seu fill/a fins la 

porta de l’aula.  Si coincidiu entre vosaltres us heu d’esperar a l’espai cotxets per 

poder entrar. 

 

- Durant els primers dies s'observa com s'organitza el propi grup i famílies de 

forma natural, i si cal es millora per treballar amb la màxima calma possible. 

 

4. ACOLLIDA 

L'horari d'acollida és de 7:45 a 8:30h.  
 
Cada família haurà d’anar a la seva pròpia aula. 
 

5. FAMILIARITZACIÓ 

L'inici a l'EB suposa per a l’infant una separació del nucli familiar, i per això creiem 
important dedicar el temps necessari per a cada infant a aquesta adaptació, perquè 
l’experiència que se’n derivi servirà per a altres situacions.  

Durant aquest procés demanarem a les famílies que acompanyin als infants passant un 
període temps a l’escola juntament amb l’infant, però l'escurçarem al màxim en quan 
veiem que l'infant s'adapta.  

S'organitzarà de manera que coincideixin el mínim de familiars dins l'aula (màxim 4 
adults), sempre respectant els 2'5m2 per persona dins l'aula, comptant educadora, 
infants i adults acompanyants. Els adults hauran d'anar amb mascareta i no relacionar-
se amb la resta d'infants.  
 

Aquest procés es farà amb tots els alumnes nous a partir del dia 14 de setembre seguint 

aquests passos i metodologia:  

- l'educadora indicarà, d'acord amb la disponibilitat de la família, el dia i l'hora per iniciar 
el procés. 

- entraran a l'aula amb l'infant només un adult (pare, mare, o qui faci l'adaptació). 
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- s’anirà acordant amb l’educadora les hores d’entrada i sortida segons el procés 
d’adaptació de l’infant a l’escola.  

- els propers dies es va allargant aquesta separació més estona, fins que es pot quedar 
tot el matí. 

- el pas següent ja és que es quedi a dinar i a dormir. 
 

6. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI EXTERIOR: PATIS I JARDINS 

Als espais exteriors de joc no hi pot haver interacció entre diferents grups de convivència 

estable. Cada grup té el seu espai exterior o bé s’alterna amb altres grups l’ús d’aquests 

espais:   

NADONS: el grup de nadons està ubicat a la part de baix de l’EB i disposa de terrassa- 

jardí exclusiu del grup, amb accés directe des de la pròpia aula.  

MITJANS: el grup de mitjans està ubicat a la part de baix de l'EB i disposa de jardí propi, 

independent de la resta de grups, amb accés directe des de la pròpia aula. 

GRANS: el grup de grans està ubicat a la part de dalt de l’EB i disposa d’un jardí exterior 

propi pel grup, amb accés directe des de la pròpia aula. 

De cares al 2n o 3r trimestre, respectant aquesta organització, els grups estables, els 

espais, i tenint en compte les necessitats i evolució motriu i de joc dels infants s’iniciarà 

una roda d’espais: durant 1 dia a la setmana el grup de mitjans podrà gaudir del jardí 

gran (ubicat a la part de dalt). Aquest dia el grup de grans utilitzarà l’espai exterior ubicat 

a l’entrada principal de l’escola. 

7. SERVEI DE MENJADOR  

S’aplicaran les recomanacions principals al menjador que consisteixen en la ventilació, 

el rentat de mans i la disposició dels infants per grups de convivència estable, mantenint 

la distància física recomanada entre grups (1,5m). 

- Nadons: A la pròpia aula, amb el grup estable. 

- Mitjans i grans: Al menjador de l’EB, en taules per grups estables, i mantenint la 

distància de seguretat entre grups.  

 

 

8. DORMITORI 

- NADONS: Dormitori exclusiu dins la pròpia aula separat per una porta corredera. 

- MITJANS: Dormitori exclusiu dins la pròpia aula separat per una porta corredera. 

- GRANS: Dormitori en una altre estança preparat amb llits, d’ús exclusiu per 

aquest grup 

Durant el primer trimestre el grup de LACTANTS i MITJANS compartiran un sol 

dormitori.  
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9. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

El pla recomana fer les reunions d’inici de curs amb les famílies preferiblement virtuals, 

tot i que es pot valorar de fer-les de forma presencial si es respecta l’aforament, i es pot 

realitzar en espais oberts i/o ventilats. Cal limitar-ne la durada, garantir l’ús de la 

mascareta i la distància física entre les persones assistents. Com també aplicar les 

mesures d’higiene i prevenció.  I és preferible que les persones participants a les 

reunions presencials estiguin vacunades amb la pauta completa.  

Tenint en compte aquestes recomanacions es valorarà en cada cas i a cada EB com es 

realitzen aquestes reunions. Així com també les trobades amb el Consell Escolar.  

 

- Difusió del pla d'organització: s'informarà a les famílies, via tokapp, del pla 

d'organització de relació amb les famílies, com també de la nova organització pel 

curs 21-22. A les famílies noves s'explicarà a l'entrevista personal d'inici de curs.  
 

- Entrevista família- tutora (1a setmana setembre):  

Es realitzarà de forma presencial a l'aula de l'EB, respectant la distància física de 

seguretat i amb mascareta.  
 

- Reunió pedagògica d’aula: 

Tal com hem dit es valorarà la possibilitat de fer-les de forma presencial, es 

destinaran dies diferents per cada nivell, i es farà la reunió per cada grup estable. 

Es suprimeix la reunió de totes les famílies de l'EB.  Si no és possible perquè la 

situació és d’alt risc, es faran de forma telemàtica. 
 

- Reunió de seguiment tutora/família, durant el curs, si la família o escola ho 

demana: 

a. Sempre amb cita prèvia. 

b. Si es realitza de forma presencial cal garantir les mesures sanitàries establertes 

en cada moment.  

c. Possibilitat de fer-les per telèfon o de forma virtual.  

 

- Festes escolars: les festes escolars que s’organitzen des de l’escola en espais 

interiors ha de vetllar per garantir l’agrupament en grups estables de 

convivència. En el cas de celebracions que es puguin fer en espais exteriors es 

pot valorar la participació de famílies evitant al màxim aglomeracions. Es pot 

organitzar amb diferents grups de convivència estable sempre que es garanteixi 

la distància entre grups.  

 

10. PLA DE NETEJA 

Es seguiran les directrius basades en dos pilars:   

- ventilació dels espais: com a mesura de prevenció de contagis en espais interiors. A 

l'entrada i sortida d'infants, i 3 vegades al dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada.  
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- neteja i posterior desinfecció d'espais diària: al final de la jornada. (no és necessària 

la desinfecció d’espais dins l’horari lectiu ). 

- gestió de residus: mocadors, tovalloles d’un sol ús, ... s’han de llençar en contenidors 

amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. Tot el material d’higiene personal com 

mascaretes, guants, bolquers, ... s’han de llençar al contenir de rebuig. 

En 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 (amb una 

educadora) i introduir-lo en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de 

residus. 

 

MATERIAL EDUCATIU:  

Cada grup estable utilitzarà uns materials i estructures  propis pel seu grup,  i per la seva 

aula, que seran netejats i desinfectats diàriament. 

S'evitarà compartir material entre aules, i si fos necessari fer-ho, es desinfectarà després 

de cada ús.   

 

11.REUNIONS D'EQUIP I DE COORDINACIÓ 

Les reunions d'equip setmanals alternaran el format de forma presencial a l'EB i de 

forma telemàtica. Quan es facin presencials seran a una sala gran, respectant la distància 

de seguretat entre educadores, amb mascareta i ventilació de l’espai.  

Les reunions de coordinació amb l'Àrea d’Educació es faran de forma presencial, 

respectant les mesures de seguretat: distància,  mascareta i ventilació.  

 

12. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

1- Seguirem el protocol que marca el Departament d’Educació i el Departament de 

Salut: 

A- Portar l'infant amb símptomes a un espai separat d'ús individual. 

B- Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l'infant. 

C- En cas de presentar símptomes de gravetat cal també trucar al 061.  

D- La família ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació 

i fer les actuacions necessàries.  

E- Si no hi ha confirmació positiva el centre romandrà obert amb normalitat. 

F- Si es confirma el cas positiu, Salut Pública serà l'encarregada d'identificar, 

aïllar i fer el seguiment dels contactes estrets amb el cas.  

G- La responsable de la coordinació i la gestió de la Covid-19 al centre és la 

directora, que tindrà contacte amb els gestors Covid dels centre d’Atenció 

Primària (CAP).  
 

2- Pla de traçabilitat intern: 
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Tot el personal educatiu tindrà a les llibretes d'observació i seguiment d'infants 

un apartat d'incidències sanitàries diari. 

La funció d'aquest apartat és tenir un espai on anotar i fer seguiment de les 

incidències de salut que es donin en el grup d'infants, en els moments de 

contacte o de compartir espais adults-infants (aules, espais compartits, entrades 

i sortides...). 

Amb l'objectiu de tenir coneixements de les incidències de salut dels infants per 

si es dona un cas i poder fer el pla de traçabilitat. 
 

3- Qualsevol modificació, incidència o acció s’ha de consultar i pactar amb la 

direcció del centre. 

4- Pla de treball de l'EB en cas de confinament d'un grup-s: Seguiment telefònic amb el 

grup d'infants confinats, des de l'EB. I informar en tot moment del procés a seguir. 

 

ALTRES:  

MESURES DE PREVENCIÓ PERSONAL:  

 

1- Distanciament físic: 1.5m (o la superfície equivalent de seguretat de 2’5m2). 

2- Higiene de mans: 

En infants es requerirà el rentat de 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).  

.Es rentaran les mans amb aigua i sabó. 

En el cas del personal que treballa al centre educatiu, 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 els aliments, dels àpats dels infants i dels 

propis 

. 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)  

. I com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

3- Ús de mascareta:  les educadores (directora i suports) utilitzaran la mascareta 

indicada en l’àmbit educatiu que és la de tipus higiènic.  

En cas de detecció d’un possible cas covid-19 d’un infant, l’educadora s’haurà de posar 

una mascareta FFP2. La mascareta amb infants menors de 3 anys no està indicada.  

Altres: les educadores de forma general vindran canviades de casa. A l'EB es canviaran 

el calçat. El lavabo d'adults no serà d'ús per a canviador. Roba o d'altres pertinences 

s'hauran de guardar dins una bossa de plàstic, i a poder ser a l’aula.  

 

4- Requisits d'accés a les EBMO:  

. Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (tos, febre, dificultat 

respiratòria, malestar, diarrea,...) o qualsevol altre quadre infecciós. 
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. No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible 

en els 10 dies anteriors. 

 

5- Control de símptomes:  

Les famílies signaran una declaració responsable a través de la qual (segons model del 

Departament d'Educació):  

- Faran constar que són coneixedors 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 a l'EB en cas que presenti simptomatologia 

compatible amb la Covid-19 o l'hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho 

immediatament als responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les 

mesures oportunes.  


