
 

 

 

 

 

 

 

 

PLA DE REOBERTURA JUNY 2020 

BRESSOL DE MAR 

 
 

 

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-

2020 i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat 

pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020,  estableix que cada centre educatiu elabori el seu 

Pla d’Obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de 

l’admissió dels alumnes.  

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al 

desplegament d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’Obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar: 2 de juny de 2020 

 



 

 

 

1.- Nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre: 

Docents 6 

Vetlladora 1 

 

 

2.- Previsió d’alumnat que assistiran presencialment al centre: 

Previsió mes de juny: 

1 any 4 

2 anys 4 

 

Previsió mes de juliol: 

1 any 6 

2 anys 4 

 

3.-  Organització de l’acollida de 9h a 13h: 

És un espai específic per a l’alumnat del primer cicle d’educació infantil (0-3). Les famílies han 

presentat la declaració responsable i el carnet de vacunes actualitzat. S’organitza de 9 a 13h de 

la següent forma(1): 

Previsió mes de juny: 

Nivell Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docent de referència(2) Aula Hora 
entrada 

Hora 
sortida 

Esbarjo 

P1 4 Educadora 
TEI/Educadora TEI 

Crancs 9h 12:45  

P2 4 Educadora 
Mestra/Educadora 
Mestra/ Vetlladora 

Dofins 9h 12:45  

 

 

Previsió mes de juliol: 

Nivell Grups 
(Núm 
alum)(3) 

Docent de referència(2) Aula Hora 
entrada 

Hora 
sortida 

Esbarjo 

P1 6 Educadora 
TEI/Educadora TEI 

Crancs 9h 12:45  

P2 4 Educadora Dofins 9h 12:45  



 

Mestra/Educadora 
Mestra 

 

4. Planificació de les actuacions 

ENTRADES I SORTIDES 
● Entrades i sortides esglaonades en franges de 10-15 minuts per cada grup. Es fa un 

horari d’entrada i de sortida i s’informa a cada família. 
● Facilitar diferents portes d’entrada i sortida dels alumnes per evitar aglomeracions: 

GRUP 1 les fa per la porta principal i GRUP 2 per la porta del pati.  
● Abans d’entrar a l’escola/davant de la família  cal prendre temperatura i fer registre.  
● Mesures de seguretat del personal: mantenir distància de seguretat i ús de mascareta. 
● Gel hidroalcohòlic a l’entrada (per docents i famílies). Desinfecció de mans. 
● No deixar entrar/limitar l’entrada a personal no esencial (carter, comercials, gent amb 

dubtes…). 
 

INFANTS 

● Cada dia els infants han de portar una bossa/motxilla amb una bossa de plàstic o de 
roba per guardar les sabates que porten de casa. Han de portar unes altres sabates 
d’ús exclusiu per l’escola en una bossa/ tot marcat.  

● En la bossa portaran: 2 bolquers diaris, tovalloletes, roba de recanvi,  xumet (han de 
venir en una capseta de plàstic) i una ampolla d’aigua diàriament. Cada dia s’han de 
dur la bosseta casa.  

● Els grups es configuren respectant edat/cicle. S’assignen les educadores intentant 
prioritzar la franja d’edat que ja tenien. 

● Es fan grups estables i cada grup ocupa un espai. 
● Cal rentar les mans segons protocol (entrada, sortida, higiene, control esfínters, canvi 

bolquer…). 
● Es fa el canvi de bolquers segons protocol. 

 
 

FAMÍLIES 
 

● Les famílies van omplir l’enquesta d’intenció d’ús del servei. 
● Les famílies han de  signar la declaració responsable i aportar el carnet de vacunes 

actualitzat. 
● La comunicació es fa principalment a través del Kindertic. Es demana a les famílies fer-

ne màxim ús, donat que la comunicació en entrades i sortides es veurà limitada. 
● Les famílies han de vigilar diàriament l’estat de salut dels fills i filles prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que  tingui 
febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19 no podrà assistir.  

● Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única 
persona. La persona que acompanyi l’infant no podrà entrar a la llar. 

● Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar les distàncies fora de 
les instal·lacions. 

● Està prohibit dur joguines o objectes de casa. 
● En cas  d’ utilitza xumet, el portarà en un estoig o bosseta individual marcat amb el 

nom  i  es retornarà  diàriament. 
● Durant el mes de juny no s’iniciarà el control d’esfínters de cap infant donats els 

requeriments sanitaris. 



 

● No es poden deixar els cotxets a la llar 
 

 
 

PATI  
 

● Els patis estan delimitats: pati gran, porxo, zona hort, zona caseta fusta, pati lactants 
● Cada grup de cinc infants estan en un espai amb una educadora. 
● Es realitzen les mesures d’higiene abans de sortir al pati i un cop es retorna a l’aula. 
● Es limiten les joguines o materials a cada espai: Pati gran:  tobogan, pales i galledes/ 

Pati lactants: carretera i cotxes/ Pati caseta fusta: motos/ Porxo: motos i 
correpassadissos/ Hort: pales i galledes. 

 

 
HIGIENE 
 

● Importància del rentat de mans: contacte, canvi bolquers, acompanyament wc…) 
● Les educadores han de canviar-se tota la roba. Vestuari exclusiu per l’escola que cada 

dia es retorna a casa per rentar. Les sabates es deixen a l’entrada de la llar en una 
bossa dins d’una capsa per les educadores. 

● Es fa desinfecció quan indica el protocol  (després canvi bolquers, en acabar d’utilitzar 
un material o joguina). 

● Es mantenen sempre que sigui possible les finestres obertes 

 
  
 
ACTIVITATS/MATERIALS 

● Les activitats es faran a l’aula corresponent i al pati. 
● Es realitzen activitats de poc contacte: conte, cançons, imatges.  Jocs tranquils: 

construccions, encaixos, paneres. Donar el material l’educadora i en acabar netejar-lo. 
● Es disposa del mínim material: Contes tapa dura, fireta, nines dures, animals, taules 

experimentació (seleccionar alguns materials) 
● S’utilitzen materials iguals, de caràcter més individual per evitar (en la mida possible) 

que els comparteixin. I que siguin fàcils de rentar al rentavaixelles o a la rentadora. 

 
 
SALUT 

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 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. 



 

 


