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PLA D’OBERTURA DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL D’ALCARRÀS A LA FASE 3 

 

1. ALUMNAT 

El retorn al centre per part del infants és voluntari. Les famílies que portin als infants a l’Escola 

Bressol hauran de presentar una declaració responsable que facilitarem des del propi centre. 

2. RÀTIO 

Només podran assistir al centre els infants dels grups d’1 a 2 anys i de 2 a 3 anys, en cap cas els 

infants de 0 a 1 any. 

REQUISITS DELS ALUMNES 

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

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol 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 els 14 dies anteriors. 

- Calendari vacunal al dia. 

Les famílies hauran d’informar al centre de l’aparició de qualsevol cas en seu entorn familiar, 

també hauran de vigilar diàriament l’estat de salut dels infants i prendre la temperatura abans 

de sortir de casa.  

3. PERSONAL DEL CENTRE 

L’Escola Bressol acollirà a 10 infants per aula i serà necessària l’assistència de tres mestres de 

l’equip educatiu. Una mestra a cada espai de deu alumnes i la quarta mestra serà de l’Equip 

Directiu per desenvolupar diverses tasques de suport a les aules i gestions de direcció. 

Requisits per a les mestres: 

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

respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol 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 els 14 dies anteriors. 

- No formar part del grup d’especial vulnerabilitat (persones amb diabetis, malaltia 

cardiovascular inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar 

crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència , càncer, dones embarassades i més 

grans de 60 anys). 

- Signar la declaració responsable. 

 

 

 

 

 



4. ESPAIS 

S’habilitaran 3 espais amb mesures que proporcionen més de quatre metres quadrats per 

infants. 

5. ENTRADES I SORTIDES 

L’entrada i la sortida es realitzaran per la porta del carrer Dr.Barraquer, què és l’habitual. És 

posaran marques per guardar la distància de seguretat i així fer una entrada esglaonada dels 

infants a l’Escola Bressol. 

Una mestra serà l’encarregada d’acompanyar cada infant a la seva aula. Les mestres vetllaran 

perquè els diferents grups no coincideixin en zones comunes com passadissos i pati. 

Els infants hauran de venir i ésser recollits per només un adult a l’entrada de. No es podrà deixar 

el cotxet dintre del recinte escolar. 

6. PATI 

Els infants sortiran al pati de l’Escola Bressol  tot i que es precintarà el tobogan i no es podran 

utilitzar les joguines de plàstic. També es delimitarà l’espai en tres parts perquè cada grup 

d’infants hi pugui jugar. 

7. MATERIAL ESCOLAR 

Els infants utilitzaran material individual i en cas del material i joguines d’ús comú és vetllarà per 

la seva desinfecció entre cada ús. Els objectes personals dels alumnes (got, biberó i xumet) 

retornaran a les famílies diàriament per a la seva neteja i desinfecció (es recomanarà  

l’esterilització d’aquest material) i aniran guardades en estoig o  bosses plàstic individuals dintre 

de les seves motxilles.  

L’esmorzar de cada infant es portarà dintre d’una carmanyola o bossa de plàstic  i es retornarà 

també diàriament per la seva neteja i desinfecció. 

8. HORARI 

L’horari serà de 9:00 a 13:00 amb acollida de matí de 8:00 a 9:00 hores. 

9. PLANIFICACIÓ D’ACTIVITATS PER ALS INFANTS 

Es procuraran planificar les activitats atenent als criteris de mantenir les distàncies físiques en 

la mesura del possible. Les aules s’organitzaran amb diferents materials que assegurin l’activitat 

lúdica  i variada dels nens i nenes. No s’utilitzaran peces petites que siguin difícils de desinfectar 

després de l’ús de cada infant. Hi haurà pocs materials i es prioritzarà les activitats a l’aire lliure 

i en entorns ben ventilats i amb bona neteja i desinfecció.  

10. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 

 

- Es prendrà la temperatura a cada infant abans d’entrar a l’Escola. 

- Es reduirà al màxim les entrades i sortides dels pares o mares, tutors o tutores a l'Escola. 
En cas de necessitat, només podrà entrar un adult per nen o nena i haurà de trepitjar 
una catifa impregnada amb una solució desinfectant abans d’accedir al recinte. 

- A l’entrada els alumnes hauran de fregar-se amb la solució hidroalcohòlica que es 

proporcionarà des de el propi centre. 



- Rentat de mans sistemàtic dels infants: a l’arribada i a la sortida del centre, abans i 

després dels àpats, abans i després d’anar al wc, abans i després d’anar al pati, després 

de tossir i/o esternudar. 

- Rentant de mans de les mestres: a l’arribada al centre, abans del contacte amb els 

infants, abans i després d’entrar en contacte amb el menjar, abans i després del canvi 

de bolquers, abans i després d’acompanyar a una infant al wc, abans i després d’anar al 

wc i com a mínim un cop cada dues hores. 

- Procediment pel canvi de bolquer: 

1. Organitzarem l’espai de canvi abans de portar-hi a l’infant, rentarem les mans i 

prepararem el material necessari (bolquer, crema, tovalloletes, bossa de plàstic 

i un parell de guants). Posarem un paper cobrint la superfície de canvi i ens 

posarem els guants. 

2. Posarem l’infant sobre el canviador.  

3. Netejarem a l’infant i li posarem un bolquer nou. 

4. Posarem el bolquer brut en una bossa de plàstic i el depositarem dintre del 

contenidor de bolquers amb pedal. Traurem els guants de manera adequada i 

també els depositarem al mateix contenidor i  es rentaran les mans (mestra i 

infant). 

5. Finalment es desinfectarà la zona de canvi. 

- Es desinfectarà l’inodor després de l’ús de cada infant. 

- Les mestres utilitzaran mascaretes quirúrgiques o higièniques  quan no es pugui 

mantenir la distancia de seguretat de 2 metres, és a dir, es portaran tota l’estona a dintre 

de l’aula però no seran necessàries al pati mentre es pugui mantenir la distància de 

seguretat amb els infants. 

- Es vetllarà per una bona ventilació natural dels diferents espais del centre abans, durant 

i després de l’assistència dels infants a l’Escola. 

- Es revisaran i netejaran el sistemes de climatització abans de la reobertura de l’Escola. 

- Es durà a terme una desinfecció a fons del centre per una empresa especialitzada. 

- Diàriament es realitzarà una pla de neteja adient a tots els espais i materials que hagin 

utilitzat els infants de l’Escola Bressol. 

 

11. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB COVID. 

Davant l’aparició de símptomes en un infant durant la seva presència al centre:  

- S’aïllarà a l’infant al porxo exterior de l’Escola Bressol. 

- Es trucarà a la família perquè vinguin ràpidament i els informarem que han de consultar 

al Centre d’Atenció Primària o pediatra.  

- S’informarà al CAP per tal que activi els protocols previstos. 

- Es procedirà a la desinfecció i neteja dels diferents espais del centre. 

Davant l’aparició de símptomes en una mestra: 

- No assistirà al centre. 

- Es posarà en contacte amb el seu metge de capçalera. 

- S’informarà a la direcció de l’Escola Bressol i a l’Ajuntament d’Alcarràs. 


