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L’escola bressol Verdaguer reobre les seves portes el proper dia 1 de juny a 

petició d’un grup de famílies. 

Per tal de possibilitar que els nostres infants, tan necessitats de sociabilitat i  

desenvolupar-se psicològicament, no es perdin 6 mesos de convivències ( 

pràcticament la meitat de la seva vida relacional fins el moment present) i que 

les famílies que, per sort per elles, encara poden, no vegin trencada la 

possibilitat de conciliar la vida laboral i la vida familiar. 

El present document és un Pla de Reobertura que segueix i desenvolupa les 

directrius que ens marca la Conselleria d’Educació. 

Cal afegir aquí que el nostre repte és ser el màxim acurats en el compliment 

dels requisits que exposem sense que aquestes mesures impossibilitin el 

desenvolupament de la sociabilitat i el dret de tot infant a conviure amb els 

seus iguals. Sense aquest objectiu no tindria raó de ser la nostra tasca en 

aquests moments. 

És possible que hi hagi efectes psicològics negatius deguts al confinament. 

Nosaltres farem observació de les conductes de les nenes i els nens per si cal 

fer algun tipus d’intervenció, assessorats pel nostre director, psicòleg sanitari, 

telemàticament i, arribat el cas, informarem les famílies i, si cal, tractarem 

individualment les mancances que es presentin. 
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MESURES HIGIÈNIQUES PRÈVIES. 

 
El proper dilluns, dia 1 de juny, ja haurem procedit a la desinfecció i neteja del centre. 
Hi haurà una mampara de separació en el moble de Recepció i un altra al despatx Direcció. 

El centre proporcionarà mascaretes a tot el personal professional del centre 

Hi haurà 2 termòmetres ”a distància” a recepció per prendre la temperatura a tothom que entri a 

l’escola. 

Comencem amb un stock de 15 litres de gel hidroalcohòlic i 10 dispensadors. 

1. ALUMNAT  
 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari.  

Es prioritzarà el retorn presencial a la Verdaguer dels infants en situació socioeconòmica de major 

vulnerabilitat i/o d’aquelles famílies que necessitin del centre com a mesura principal de conciliació 

de la vida laboral i familiar.  

ESCOLA BRESSOL  

La demanda d’assistència els mesos de juny, juliol i agost fa que podem assegurar que cada grup de 

nens i nenes, homogenis en quant a edat, i fins a un màxim de 5, tindrà una de les classes 

exclusivament per a ells/es. Segons la demanda actual, a dia de la data, els mesos de juny i agost hi 

haurà 3 classes operatives i 4 el mes de juliol. 

En cap cas podrem acollir infants menors  d’un any.  

 

TOCAJOC LUDOTECA 

Ocuparà una classe els tres mesos amb un nombre de fins a 8 infants.  

Donada que l’escola bressol Verdaguer és un centre de dues línies, encara podríem atendre més 

infants en grups de 5 ( o 8 en el cas de la Ludoteca) sense necessitat de compartir espais entre els 

grups. 

 

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.  
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- 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 atenció mèdica especial.  

- 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 al centre educatiu una 

declaració responsable, d’acord al model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles 

compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d'informar al centre educatiu de 

l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret 

amb el centre educatiu 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-hi. Tampoc en cas que algun 

membre de la família tingui febre o algun dels altres símptomes relacionats. 

 

 

2. PERSONAL DEL CENTRE. MESTRES I PERSONAL 

D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS.  
 

La Verdaguer, mitjançant els claustres que han tingut lloc tots els dilluns a les 15:00 des que es va 

haver de tancar el centre, ja té planificada l’acció educativa i el personal docent i no docent que 

s’incorporarà al centre. Fins a tres educadores i una netejadora encara hauran de romandre a l’ERTO. 

La direccions del centre ha informat a totes les treballadores de la necessitat de declarar les 

condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Això permetrà 

identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials.  



6 

 

Dels grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària: 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, només hi ha una persona que per aquestes causes no podrà assistir presencialment al centre, 

que és el seu director per tenir més de 60 anys i que realitzarà la seva tasca telemàticament. 

 

 

 

 

3. ESPAIS I GRUPS  
 

Els grups  d’infants seran fixes i estables i en cap cas hi haurà fusió o barreja entre ells. Les activitats 

es realitzaran sempre en la mateixa aula i mateix grup d’infants, per poder tenir la traçabilitat de 

contactes en cas de contagi. Com a mínim durant tot un mes tindran la mateixa mestra. Per altres 

mesos pot haver canvis per tal de que faci les vacances establertes legalment. 

Els espais per a grups (de fins a 5 infants a escola bressol, i fins a 8/10 alumnes a ludoteca), 

s'organitzaran a partir dels principis següents:  

a. Cada aula és un espai per a un grup fixe d’infants.  

b. Les superfícies de les classes del centre permeten acollir la ràtio establerta respectant els 4  

    m2 per alumne.  

 

 

 

4. FLUXOS DE CIRCULACIÓ  
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’ estableixen circuits i s’organitza la 

circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats:  

Entrades i sortides  

Per la pròpia idiosincràsia del centre, les entrades i sortides del centre es fan en diferents horaris. Si 

en alguna hora pot haver-hi  aglomeracions, l’entrada o sortida es farà de manera esglaonada i 

sempre mantenint la distància de seguretat. A tal efecte, ja estan marcats amb adhesius al terra les 

distàncies que cal mantenir amb l’adult que hi hagi davant tant si es vol accedir a Recepció com si es 

vol accedir a les aules.  

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona.  
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4.1. Entrada de les mestres i del personal no docent 

- Les mestres i el personal no docent hauran de portar mascareta per entrar a la 

Verdaguer 

- A l’entrada es posaran unes fundes per a les sabates; en cap cas es tocarà el 

terra de l’escola bressol amb les sabates brutes de l’exterior ( transitòriament, 

fins que no arribin aquestes fundes, es disposarà d’unes catifes on s’impregna la 

brutícia de les sabates i que disposa de múltiples capes per anar-les canviant i 

garantir la seva eficàcia. També d´ús obligat per a tothom que entri al centre.  

- Desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic certificat i presa de  la temperatura 

amb termòmetre a distància en el moment de l’entrada. 

- VESTUARI:  

- Al vestuari de l’escola no hi podrà haver mai més d’una persona a l’hora, es faran 

torns i/o s’organitzarà una entrada i sortida esgraonada del personal per a 

facilitar-ho, si s’escau. 

- Les sabates que s’utilitzaran en l’horari laboral son d’ús exclusiu per treballar 

dins el centre. Les sabates que han vingut de fora, com que a l’entrada ens hem 

posat les fundes als peus, quan s’arriba al vestuari es treuen amb les fundes 

sense tocar-les i es desen a la taquilla. És necessari que a la sortida, es tornin a 

posar sense tocar les fundes perquè aquestes es tiraran a la paperera que hi 

haurà fora. 

- Tothom guardarà totes les seves pertinences a la seva taquilla, no podrà quedar 

res fora i no es tocarà res que no siguin els objectes personals de cadascuna. 

- En el vestuari es realitzarà el canvi de roba per posar-se la d’ús exclusiu de 

l’escola, que serà canviada cada dia, rentada en la rentadora del centre i que no 

sortirà del mateix. 

- Les prestatgeries de la sala de vestuari seran tapades per tal de que no pugui 

contaminar-se el material que hi ha. 

4.2. Entrada famílies 

 

- A l’entrada, els adults s’hauran de fer desinfecció de mans amb gel 

hidroalcohòlic certificat, posar-se les fundes de protecció de les sabates i dur 

mascareta. 

- Acompanyaran als infants fins a la classe, que no portaran més que allò 

estrictament necessari ( motxilla amb biberons, petit esmorzar, etc.) 

- L’adult acompanyant també haurà de respectar l’entrada esglaonada, i no podrà 

accedir a l’aula fins que no hagi sortit l’anterior adult i sempre mantenint les 

distàncies entre ells, situant-se damunt les bandes adhesives que hi ha al terra. 
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- L’intercanvi es farà de manera ràpida i mantenint el 1,5 metres de distància. El 

gruix de la comunicació s’haurà de fer utilitzant l’agenda electrònica que tenim 

durant tot el curs. 

 

4.3. Entrada infants 

 

S’estableixen uns punts bàsics vàlids per a totes les edats: 

- Tots els infants 1 a 3 anys que caminen s’hauran de calçar amb sabates que 

només es faran servir dins el centre 

- Tots els infants 1 a 3 anys es canviaran de roba, la roba de carrer serà canviada 

per roba fresca i d’ús intern exclusivament i que serà canviada diàriament. 

- Tant a l’entrada com a la sortida es rentaran les mans amb aigua i sabó i, al llarg 

de l’estada en el centre els cops que convingui ( després d’una determinada 

activitat, al sortir i tornar del pati, etc.) 

- Hi ha prou espai en els penjadors com per evitar el contacte entre motxilles, 

bosses, etc. 

- NO es poden portar joguines de casa, les de l’escola s’esterilitzaran un cop fetes 

servir un cop. 

- En el cas dels infants de P2 i els de ludoteca que vinguin amb mascareta, aquesta 

haurà d’anar marcada amb el nom i es tindrà un espai o unes bosses individuals 

on posar-les quan el/la nen/a, per exemple, mengi (i  el conseqüent rentat de 

mans abans i després de treure-se-la). 

- Com que són molts factors a tenir en compte i processos a seguir, les mestres 

utilitzaran aquestes activitats com a hàbits a treballar, amb serenitat i sense 

presses.  

 

Concretament per a les entrades dels infants més petits, a partir de l’any. 

- La mestra recollirà als infants a la porta de l’aula. Tot el que ens hàgim de dir que 

no sigui de màxima urgència, es deixarà per escrit a l’agenda (a poder ser abans 

de deixar al/la nen/a a l’escola) 

- Rentar-los les mans amb aigua i sabó, només en arribar, i igual que en els infants 

més grans, canviar la roba que porten per un body o roba fresca que serà d’ús 

exclusiu per dins l’escola. La roba que porten de casa es posarà a una bosseta 

dins la seva motxilla i la mestra es rentarà bé les mans abans i després. 

- Es rentaran les mans amb freqüència, després de realitzar una activitat, abans i 

després de menjar, abans i després de la migdiada, etc. 
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Respecte a l’entrada de P1 grans i P2 ( dos anys o a punt de fer-los i tres anys acabats de fer) 

-  Calçar amb sabates netes de l’escola i rentar les mans el PRIMER DE TOT 

- Com que els infants estaran jugant, és important que s’hagin rentat i també que 

les famílies sàpiguen que NO podran tocar en cap cas les joguines 

- En el cas que algun infant hagi tocat alguna joguina perquè ha anat corrent 

abans de rentar-se o que un pare/mare de forma inconscient l’hagi agafat, 

s’aparta al moment perquè no hi juguin, i perquè serà rentada amb la resta de 

joguines que s’hauran de rentar cada dia 

 

En relació a la circulació pels passadissos i accés al pati  

En cap cas els diferents grups coincidiran en els passadissos ni les escales, per tal d’evitar 

aglomeracions i mantenir el distanciament físic adequat . 

 

 

5. EL PATI.  
 

Cada grup tindrà el seu espai de pati que li serà propi dins el qual cada infant tindrà al seu abast prou 

elements i joguines com per passar-ho tan bé com vulgui. A més, la mestra proposarà aquelles 

activitats que per edat més els agraden. 

Mai coincidiran més de dos grups al pati en la mateixa franja horària, no hi haurà fusió ni barreja 

entre els grups. Si hi ha d’haver 2 grups en una mateixa hora, ocuparan espais allunyats entre ells 

Els jocs i les activitats es realitzaran de manera individual o dins del seu grup. 

El material que cada grup faci servir per a l’estona del pati, serà d’ús exclusiu per aquell grup. Com 

cada dia seran desinfectats els elements propis del pati ( casetes, tobogans,...) a l’endemà aquests 

espais podran ser intercanviables.  

Per tant, l’estona del pati s’utilitzarà per fer les activitats a l’aire lliure que li són pròpies així com 

esbarjo amb jocs musicals, danses i balls; també jocs de moviment i de psicomotricitat; propostes on 

cada nen/a tingui el seu material (per exemple jocs d’aigua on cada infant té el seu “kit” per 

experimentar); propostes de relaxació/”ioga”... 
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6. MENJAR EN EL CENTRE ( supeditat a les directrius del 

Departament d’Educació) 
 

- Cada grup dinarà en la seva aula i en el cas de que hagi fusió de 2 grups ( com a 

màxim) hi haurà una distància mínima de 4 metres entre ells. 

- Hi haurà 1 metre  d’espai físic entre els infants d’un grup però alhora es vetllarà 

per la intercomunicació i la sociabilitat. 

- Com fem sempre, els infants han de rentar-se les mans amb aigua i sabó abans i 

després de menjar. 

- Els pitets o tovallons, cada dia tornen a la motxilla i l’endemà es fa servir un de 

net. Qui faci dos àpats ha de portar dos pitets o tovallons. 

- El dinar serà proveït pel càtering Mediterrània i seguirem el protocol d’higiene, 

neteja i control de la temperatura tal i com fem cada dia. 

 

 

 

7. MATERIAL ESCOLAR  
 

 

7.1. ACTIVITATS 

Respecte a les ACTVITATS es programaran tenint el compte diferents punts: 

- Activitats programades pensant en l’ús del material que es farà servir, que pugui 

ser netejat fàcilment. 

- Els jocs o propostes amb paper o cartró (oueres, tubs, capses...) seran d’un sol 

ús, NO es reutilitzaran. 

- Els primers mesos no es faran servir materials com a plastilina, sorra, farina, etc., 

excepte en el cas de que es manipuli individualment i després es pugui guardar 

amb el nom de l’infant que l’hagi fer servir o es llenci. 

- Tot el material, després de ser utilitzat es desarà en una capsa reservada a tal 

efecte i no es tornarà a utilitzar fins que no hagi estat convenientment netejat. 

- En el cas d’infants de ludoteca, fer-los conscients de la distància que han de 

mantenir entre ells, planificar jocs on es respecti aquesta distància i aconseguint 

que segueixin sent propostes divertides, que els agradin i que els motivin 
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- En el cas de P2 i ludoteca, com que el nombre d’infants ho permetrà, la pròpia 

classe estarà dividida en diferents espais i així cadascú anirà a la proposta de jocs 

i activitats que més li puguin interessar. 

- Respecte al tema dels contes i papers: Els llibres i contes que un infant o la 

pròpia mestra faci servir, s’apartaran i no es podran fer servir fins passada una 

setmana. Tindrem diferents packs/capses amb contes seleccionats per poder 

reposar a cada classe els que en aquest període no farem servir. 

- Els dibuixos i creacions dels infants es desaran en les lleixes individuals que hi ha 

a cada classe. 

7.2. JOGUINES 

Els processos de neteja seguiran les indicacions oportunes per a cada material. Les joguines de 

plàstic dur es rentaran al rentaplats de manera diària. Les joguines de roba es rentaran a la 

rentadora, a més de 60ºC. Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb 

una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC. No hi haurà joguines que no es puguin rentar i 

desinfectar amb facilitat, a menys que siguin joguines o material d’un sol ús.  

Punts importants: 

- Totes les joguines que es facin servir es deixaran a part i es rentaran cada dia o 

s’hauran d’apartar sinó es pot aquell dia fer la neteja necessària 

- Per tant, hi ha joguines de recanvi per poder substituir les que s’han de rentar 

- No es compartiran joguines entre classes 

- El material comú es desinfectarà després de cada ús, taula de llum, llum negra, 

llums de colors... També es rentaran altres recursos comuns com les titelles, 

disfresses o teles després de cada ús 

- Intentarem que els infants més grans no es posin joguines a la boca 

- Serem especialment curosos en la neteja de les joguines que els infants més 

petits es posin a la boca, es netejaran de la manera pertinent abans no es tornin 

a fer servir. De moment, per aquests infants més petits, tindrem també una 

panera (marcada amb el seu nom) on hi hagi unes joguines que només faci servir 

ell/a, ja que és natural que se les posin a la boca, serien joguines d’ús individual 

mentre no les netegem convenientment. 

- En els infants més grans i els de ludoteca, fer-los conscients de no compartir 

joguines o material que facin servir, hi haurà d’haver material suficient per a 

tots, i disposar d’una safata per cada nen/a amb el material bàsic que es 

necessiti cada dia, només per ell, per exemple el que es faci servir molt sovint 

com els colors, pegament o altres materials de manualitats. 
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8. HORARIS (supeditats a les directrius del Departament 

d’Educació) 
 

La demanda d’horari per part de les famílies és, majoritàriament, de 8 a 18h.  

 

 

 

 

ANNEX 
 

1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ  
 

El personal treballador coneix els protocols i els nous procediments i mesures a aplicar per tal 

d’evitar el risc de contagi.  

Disposem de cartells i imatges recordant la importància de seguir les mesures de prevenció, sobre 

tot el rentat de mans, el distanciament físic i la utilització correcta de la mascareta. 

a. Distanciament físic  

Respecte al menjador, hi haurà una separació mínima d’1 metre entre els infants a l’hora del 

menjador. Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de l’espai del 

menjador almenys un cop al dia.  

Respecte a la migdiada. La distància mínima entre llits o matalassos serà d’1 metre. Es ventilaran les 

aules o estances destinades al descans un mínim de tres vegades al dia i es realitzarà la neteja i 

desinfecció diàriament. 

- Les hamaquetes com que són d’ús exclusiu, estaran marcades amb el nom  de 

l’infant i els altres no les faran servir 

- Cada classe tindrà les seves hamaquetes, no es canviaran ni mouran entre les 

classes 

- Les fundes, al ser d’ús individual i exclusiu, es posaran a rentar mínim 1 vegada a 

la setmana  

- No hi ha fusió de grups per dormir 

- Cada bressol es fa servir de manera individual, això s’aplica també a les mantes, 

llençols, ninos, xumets...  qualsevol objecte que l’infant faci servir per dormir 

-  Cada dia es netejaran les barres dels bressols. 
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- En el cas de P1 grans  i P2 

- A l’hora de fer la migdiada, entre els matalassos hi haurà la distància de 

seguretat d’un metre, s’establirà una de les aules de la llar que no s’utilitza, com 

a dormitori fix, que es ventilarà i netejarà degudament i on cada infant sempre 

té el mateix lloc per dormir 

- Llits i matalassos individuals, marcats com sempre amb el nom del nen/a 

- No hi ha fusió de grups per fer la migdiada. 

 

 

 

Recepció 

- Per seguretat, tenim instal·lada una pantalla de metacrilat  

- Ús de mascaretes de tothom qui entri al centre 

- Marcat en el terra la distància que s’ha de mantenir 

- No es farà servir l’espai de secretaria si no és estrictament necessari 

- Cadascú haurà de fer servir el seu bolígraf, no n’hi haurà de comunitaris 

-  A les hores que no hi hagi secretaria es farà servir el telèfon portàtil i només el tindrà una persona 

al seu càrrec 

- La fotocopiadora serà d’ús exclusiu de secretaria 

- La porta d’entrada també estarà oberta per ventilar, i sobretot en el moment d’entrades i sortides 

dels infants, per facilitar que entrin i es posin les fundes al calçat i a més no toquin el pany 

 

b. Rentat de mans  

Es tracta de la mesura més efectiva per a preservar la salut. En canvi, no utilitzarem els guants 

excepte per al canvi de bolquer. 

 

Es requerirà 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 o que se’ls hagi canviat el bolquer 

-  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.  
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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 els aliments, dels àpats dels infants i 
dels propis  

- Abans i després d’acompanyar un infant al WC o canviar un bolquer 

- 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.  
 

A més a més es recordarà amb cartells la manera correcta de rentar-se les mans, sense deixar-se cap 

part, durant 20 segons, etc. I s’haurà de vetllar per la correcta higiene de les aixetes que estan a 

l’alçada dels infants. 

No es poden portar anells, polseres, accessoris 

Hem disposat de varis tipus de mascaretes. Mirarem d’utilitzar finalment aquelles que, essent 

recomanades per Sanitat, provoquin la millor acceptació per part dels infants. 

Es garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i paper per assecar-se d’un sol ús. En punts estratègics hi haurà dispensadors de solució 

hidroalcohòlica. 

 

c. Mascaretes (supeditats a les directrius del Departament d’Educació) 

Si no rebem cap indicació que ens indiqui el contrari, serà d’ús obligatori portar mascareta tota 

persona adulta que entri al centre: familiars, mestres, personal no docent,  altres visitants i serà d’ús 

opcional per als majors de 3 anys que així ho determinin els seus progenitors. 

 

 

 

2. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS  
 

2.1. Pautes de ventilació  

 

Es ventilaran 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 seran adequadament ventilades. Si pot ser, es deixaran les finestres obertes. A més a 

més, les portes de les classes sempre que es puguin estaran obertes.  
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Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun sistema de 

climatització, es té en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al 

document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. 

 

 

 

2.2. Pautes generals de neteja i desinfecció  

 

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà durant el dia i també al finalitzar el mateix. 

Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció establertes. El material utilitzat està 

homologat per Sanitat i disposem de la Fitxa que així ho acredita. 

RESPECTE A LES ZONES COMUNES: 

- Netejar les zones comunes com les baranes, en els moments que hi hagi hagut 

entrades o sortides d’infants i famílies i també a la baixada i pujada del pati 

- Els poms de les portes, tant per dins com per fora, taula de secretaria, piques i 

aixetes... s’han de netejar i desinfectar sovint 

- No es faran activitats a la zona de recepció i passadissos 

- Cada dia es netejaran les parets a l’altura dels nens on puguin posar les mans 

- Hi haurà cartells que recordin que és preferible obrir i tancar els llums i les portes 

amb els colzes, tocar el mínim les zones comunes, rentar-se les mans els cops 

que convingui 

 

Tasques del personal de neteja. Seguirà el següent protocol: 

La netejadora que estarà present durant  l’horari escolar netejarà de manera acurada les zones 

comunes: baranes, pica, aixetes, poms, lavabos, canviadors, orinals, sempre que sigui necessari. 

Protocols:  

- Portarà guants (que en algunes tasques seran específics) i mascareta 

- També segueix el protocol de sabates i vestuari de la llar 

- Cada drap ha de tenir el seu ús exclusiu, dins de cada aula (diferent per a taules, 

canviador, etc.) 

-  L’escombra es farà servir la de l’aula, no es compartirà entre classes. 

- El pal de fregar s’ha de rentar després de cada ús i n’hi haurà un per cada aula 
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- Hauran de refer el material o esprais que les mestres necessiten per la neteja en 

el dia a dia de l’aula, i estaran els pots ben identificats amb quin és el seu ús 

(neteja d’orinal/neteja taules/neteja de canviador, etc) 

 

Cal netejar cada dia a totes les aules 

- Terra, taules i cadires 

- Prestatgeries i mobles a l’alçada dels infants 

- Canviadors, WC, orinals, piques, aixetes, poms... 

- Taula de l’ordinador, ratolí, teclat... 

- Miralls 

- Penjadors  

- En el cas d’infants de P1 petits les baranes dels bressols, peces toves... 

- Joguines necessàries que s’han fet servir en el dia de darrer ús, ja que les altres ja 

les hauran netejar les educadores. 

- Vidres, finestres. 

- Fer la bugada amb les bates, samarretes de màniga curta, etc. que hagin utilitzat 

les educadores. 

 

2.3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

 

Com hem especificat en el punt anterior, durant el dia es desinfectaran els espais de les zones 

comunes esmentades, les actuacions de neteja i desinfecció incidiran especialment en tots aquells 

elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden estar a l’abast dels infants. També hem 

detallat que 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 s’intensifica 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 i cadires  

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins  
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-  Aixetes. L’educadora controlarà que la utilització de les aixetes no comporti risc de contagi, obrint 

–les i tancant-les ella mateixa o netejant-les cada cop que un infant en faci ús. 

- Lavabos. S’assegura la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en 

tot moment.  

 

2.3.4. Lavabos  

Respecte als lavabos dels infants: 

- Cada vegada que es faci servir un WC  o orinal s’haurà de netejar amb el 

desinfectant pertinent 

- Cada vegada que es faci servir el canviador també es desinfectarà. A més a més 

es fa servir paper d’un sol ús per cobrir el canviador 

- Cal que la resta d’infants no entri a l’espai del canviador si no han de fer-ne ús. 

- Les mestres han de fer servir GUANTS per canviar o netejar els infants, tot i que 

abans i després s’han de rentar les mans igualment 

- També s’ha de rentar les mans als propis infants amb aigua i sabó després de ser 

canviats i/o haver fet servir l’orinal o wc. 

- Les brosses es canviaran sempre que calgui (mínim dos vegades al dia). 

-  La roba que es canviï a un infant, es posarà en una bossa tancada i anirà 

directament a la motxilla 

- Totes les papereres de l’escola van amb tapa i s’obren amb el peu 

 

Respecte al lavabo de mestres i personal: 

 

- Rentat de mans al entrar i al sortir 

- El paper estarà en un dispensador de manera que no es pugui manipular ni tocar 

més que el necessari. 

- Hi haurà un Cartell per a l’ús d’aixetes indicant que s’obre amb un  tros de paper 

i es tanca amb un altre. 

- Paperera: tot el paper s’ha de tirar dins aixecant la tapa amb el peu, com venim 

fent habitualment. 

- El lavabo es desinfectarà cada vegada que es faci servir, prioritzant la tapa i la 

part de la cadena que es toqui. 

- És netejarà el pom de la porta tant per dintre com per fora 
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3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ 

DE SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID  
 

Davant la presència de símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment 

(en el moment d’elaboració d’aquest document es procedirà a fer aïllament preventiu).  

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna al centre estant:  

- 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  

 

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

- No assistir al centre.  

- Avisar a l’escola bressol, que alhora ho posarà en coneixement d’Activa Mútua. 

- Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 

 

 

4 . MESURES ESPECÍFIQUES PER A LES LLARS D’INFANTS que 

ens demana el Departament d’Educació 
 

1. RENTAT DE MANS SISTEMÀTIC. Detallat en tot el document i específicament en l’apartat b del 

punt MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ. 

2. DISTANCIAMENT FÍSIC. Detallat durant el document i també en l’apartat a del punt MESURES DE 

PROTECCIÓ I PREVENCIÓ. 

3. JOGUINES.  Detallat al punt 8.4. JOGUINES 

4. ALLETAMENT MATERN. Actualment no es dona aquesta situació. Quan sigui necessari disposarem 

un espai habilitat dins el centre per tal que les mares puguin alletar evitant el contacte amb la resta 
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d’infants com venint fent habitualment. La mare haurà d’accedir al recinte escolar amb la mascareta 

col·locada i rentar-se les mans a l’arribada, a més de seguir la resta de normes establertes de calçat .  

5. XUMETS I BIBERONS. Els xumets i els biberons s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de 

plàstic individuals. En el cas que hagin estat utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per a la 

seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada ús.  

 

Respecte als biberons, s’estableix el següent protocol: 

- Els biberons es trauran de la motxilla en el mateix moment que s’hagin de fer 

servir, en cap cas abans 

- En tot moment es faran servir guants per manipular tant els biberons com la llet. 

- Una vegada acabat es guardarà en un estoig o bossa individual de plàstic dins la 

motxilla 

- Si els infants no s’acaben els biberons es llençarà la part sobrant, no es 

guardaran restes de llet a la motxilla 

- Si s’ha de preparar varis biberons seguits, la mestra farà canvi de guants abans 

de tocar el biberó i la llet del següent infant 

 

6. BOLQUERS. Procediment pel canvi de bolquer:  

Pas 1: Organitzeu l’espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, renteu-vos les 

mans i prepareu allò que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net, crema, bossa 

de plàstic per llençar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets). Poseu un paper cobrint la 

superfície del canviador. Poseu-vos els guants.  

Pas 2: Poseu l’infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, traieu-li les 

sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.  

Pas 3: Obriu el bolquer però deixeu-lo sota de l’infant mentre el netegeu. Aixequeu les cames de 

l’infant metre passeu les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i evitar 

que es tornin a embrutar amb els bolquer usat. Retireu la femta i l’orina de davant a l’esquena i 

utilitzeu una tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida cada cop que feu 

lliscar. Introduïu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. Els draps reutilitzables s’han de guardar 

en un una bossa de plàstic o receptacle tancat (a l’abast del braç de les taules de canvi de bolquers) 

fins que es puguin rentar. 

Pas 4: Si n’hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer i doblegueu-ne la 

superfície bruta cap a dins. Col·loqueu bolquers d’un sol ús en una bossa tancada o un receptacle 

adequat. Si s’utilitzen bolquers de tela reutilitzables, poseu-los en una bossa de plàstic. Si hi ha roba 

bruta poseu-la també a la bossa de plàstic. Comproveu que no s’hagi mullat la superfície sota de 

l’infant. Si està molla, eixugueu-la amb la part del paper que sobresurt més enllà dels peus i plegueu-

lo sobre aquesta zona de manera que el paper de sota les natges sigui sec.  
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Traieu-vos els guants mitjançant la tècnica adequada i llanceu-los. Passeu-vos una tovalloleta humida 

per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu-les.  

Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l’infant. Utilitzeu un teixit higiènic o guants nets d’un sol ús per 

aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el bolquer.  

Pas 6: Renteu les mans de l’infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada.  

Pas 7: Elimineu el paper d’un sol ús que cobreix la superfície del canviador. Lligueu la bossa de plàstic 

que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb aigua i sabó o amb una 

tovalloleta d’un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant.  

Pas 8: Renteu-vos les mans. 

 

7. ROBA I CALÇAT 

La roba del personal es rentarà en el propi centre a >60ºC tantes vegades a la setmana com 

convingui. Tant la roba com el calçat de treball del personal docent i no docent d’ús exclusiu per al 

centre. 

Respecte els llençols les famílies els rentaran a aquesta temperatura i els portaran a l’inici de la 

setmana. Els llençols es canviaran setmanalment, i es garanteix que es guarden de manera individual 

entre els diferents usos.  

Respecte al calçat, establim el següent protocol amb fundes individuals d’un sol ús per a les sabates: 

- Hi haurà dos dispensadors a l’entrada. El dispensador és un petit aparell que 

quan es posa el peu dins, ajusta la funda al  peu, sense necessitat de treure’s el 

calçat ni haver d’acotar-se ni tocar res. 

- Estaran situats a la porta d’accés al centre (la porta estarà oberta), de manera 

que quan entri un adult ha de posar el peu a un dispensador i ja amb la funda 

posada, xafar dins, llavors l’altre peu igual i ja pot anar a la classe a deixar el 

nen/a, etc. El personal de l’escola igual. Així el terra de dins mai es xafaria amb el 

calçat de fora. 

Específicament per a infants que encara no caminen: 

- El familiar es posa les fundes i du l’infant en braços a la seva classe. 

En el cas dels caminadors: 

- Quan l’adult tingui les fundes higièniques posades, haurà d’asseure el nen o la 

nena al banc que tenim a recepció i canviar-li les sabates. Les que porti posades 

del carrer les desarà en una bossa que quedaran al cotxet o sota la 

responsabilitat de l’adult i li  calçarà les que tingui per anar pel centre, que 

estaran al seu abast en una bossa individual. Quan els vinguin a recollir farà el 

procés  a la inversa. 
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- Els adults, quan marxen, es treuen les fundes en el jardinet que dona accés a 

l’escola i les llencen  a la paperera que hi ha a tal efecte, que té tapa i pedal per 

poder accionar amb el peu.  

- Aquest protocol serà enviat a cada família subratllant les parts en que els seus 

membre hauran d’intervenir d’alguna manera. De tota manera, els primers dies 

el personal es dedicarà a explicar a TOTS/ES els/les que entrin quin és el protocol 

que han de seguir, per assegurar-nos que funcioni i puguin fer-ho correctament. 

Caldrà recordar el protocol fins que ja es tingui el costum assolit. 

 

8. MASCARETES. Detallat al llarg del document i també en l’apartat c del punt MESURES DE 

PROTECCIÓ I PREVENCIÓ. 

9. GUANTS. Les indicacions d’us de guants no varien respecte a les habituals. Cal recordar que, en 

termes de protecció davant del nou coronavirus, els guants poden donar una falsa sensació de 

seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i 

que cal seguir les normes de protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los. No es faran 

servir guants excepte quan es necessiti, per exemple, per al canvi de bolquers, rentar-se les mans 

igualment abans i després. 

10. COTXETS. Cal recordar que les famílies no podran accedir a l’interior del centre amb els cotxets, 

que quedaran al jardí que dona accés al centre.  

ALTRES 

No es farà ús de tovallons ni tovalloles de roba, solament tovallons de paper. En el cas dels pitets de 

roba, seran d’ús diari i caldrà guardar-los en bosses de plàstic individuals i tancades. L’endemà la 

família portarà un de net. 

Beure aigua: cada infant portarà la seva ampolleta d’aigua que es desarà al niu del nen o la nena o bé 

dins la motxilla per tal de no utilitzar gots de cap tipus. Si per alguna raó cal fer-los servir s’utilitzaran 

els gots d’un sol ús.  El dispensador/font d’aigua que tenim a recepció s’utilitzarà amb guants d’un 

sol ús que hi haurà, junt amb els gots al taulell de recepció. 

 

 

 


