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PLA D’OBERTURA DE L’EB CAN ROURA EN FASE 2 

1. ALUMNAT  

Es preveu el retorn presencial als centres de l’alumnat d’educació infantil els pares o 

mares dels quals necessitin del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la 

vida laboral i familiar.  

Les famílies que portin els infants de 1 a 3 anys a l’escola per motius de conciliació 

hauran de presentar una declaració responsable d’acord el model que es facilitarà. 

L’escola Bressol obrirà amb un màxim de 5 infants per espai i en horari de 9 a 13 hores. 

En cap cas s’obriran els grups de 0-1 anys, que és el grup de més vulnerabilitat degut a 

la immaduresa del sistema immunitari d’aquest alumnat.  

L’escola Bressol Can Roura,  reincorporarà aquells infants els progenitors dels quals, 

per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense 

possibilitat de flexibilitzar-lo o d’acollir-se a altres mesures de conciliació laboral i 

familiar i ho sol·licitin. 

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.  

 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors.  

 Calendari vacunal al dia.  

Contactarem telefònicament amb les famílies per saber quants infants es 

reincorporaran de manera presencial.  

- A la fase 2, ens plantegem obrir l’EB per aquelles famílies que facin treball 

presencial ambdós membres sense possibilitat de flexibilitzar-lo o d’acollir-se a 

altres mesures de conciliació laboral i familiar. És el vostre cas? 

- Necessiteu el servei?  
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- En cas afirmatiu, us enviarem un correu electrònic amb el model de declaració 

responsable que ens heu de retornat degudament omplert i signat pels dos 

progenitors, escolainfantil@vilassardedalt.cat  

Les famílies o persones tutores han de presentar una declaració responsable, d’acord 

el 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 a l’escola. En el cas que el fill o filla tingui 

febre (37’5ºC) o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no 

podrà assistir al centre. El centre tornarà a prendre la temperatura si ho creu 

convenient. 

2. PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA  

Es parlarà amb el personal de l’Escola Bressol, informant de la necessitat de declarar 

les condicions de vulnerabilitat (decret d’alcaldia GREC2020000029 de 7 de maig de 

2020), per tal d’identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials. 

- Personal vulnerable.- Comunicar-ho a RRHH 

- Personal amb fills menors al seu càrrec (teletreball, recuperació d’hores,...) 

3. ESPAIS I GRUPS  

L’EB Can Roura té un total de 8 aules, i segons les instruccions del Departament per 

l’obertura dels centres podem acollir 5 infants per grup i espai, per tant acollirem un 

màxim de 40 infants. En el cas que no omplim les places amb infants que els seus 

progenitors treballen presencialment, NO s’ocuparan aquestes places. No es garanteix 

l’atenció als infants per la mateixa educadora que ho ha fet al llarg del curs escolar, ni 

que sigui el mateix grup d’infants. 

L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui 

possible també el docent per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. 

 

 

mailto:escolainfantil@vilassardedalt.cat
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4. FLUXOS DE CIRCULACIÓ  

Entrades i sortides  

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre 

s’han de fer de forma esglaonada per evitar aglomeracions, sempre mantenint la 

distància de seguretat i, els adults amb mascareta.  

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única 

persona. Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les 

distàncies fora de les instal·lacions. 

Les entrades i sortides de l’escola es realitzaran per l’exterior del centre. Les aules de 

mitjans accediran a les aules per la terrassa i les aules de grans ho faran pel pati de 

sorra. Les famílies no podran entrar a l’escola. 

5. PATIS  

La sortida al pati serà seqüenciada. Poden estar–hi a l’hora més d’un grup, però cada 

un d’ells s’ubicarà en un espai marcat i diferenciat per poder mantenir el grup i la seva 

traçabilitat. 

6. MENJADOR  

No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs. 

7. MATERIAL ESCOLAR  

No es pot portar cap tipus de material a l’escola. El traspàs d’informació es farà 

oralment a les entrades i sortides i el primer dia les famílies portaran una muda 

sencera de recanvi que es deixarà a l’escola dins una bossa de plàstic al seu penjador 

8. HORARIS  

S’estableix que l’horari serà de 9h a 13h. 
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MESURES ESPECÍFIQUES  DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ PER LES LLARS D’INFANTS 

Les principals mesures de protecció són les següents:  

1. Rentat de mans sistemàtic. Es tracta d’una de les mesures de protecció més 

importants. Per això, és imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que 

puguin començar a fer-ho d’una manera autònoma.  

En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un rentat de mans acompanyat de manera 

freqüent.  

Els infants es rentaran les mans:  

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu  

  Abans i després d’anar al WC (infants continents),  

 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.  

En el cas del personal que treballa a la llar, el rentat de mans es durà a terme:  

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants  

 Abans i després del canvi de bolquers  

 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) 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores.  

2. Distanciament físic:  

Entrades i sortides.  

- Les entrades i sortides dels infants, es faran de 9 a 2/4 de 10 i de ¾ de 12 a 13h. 

per evitar aglomeracions. Les famílies no accediran a l’interior del centre. 

(veure punt 4, fluxos de circulació) 

- Les educadores entraran a l’interior del centre per la porta que dona a la sala 

de mestres i aniran directament al canviador, es canviaran de roba i calçat i es 

rentaran les mans. Després ja podran accedir a les aules.  

S’establirà torns per l’entrada i sortida de les educadores per evitar contacte en 

el canviador. En relació al personal docent i no docent caldrà que disposin de 
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roba i calçat d’ús exclusiu per al centre. La roba haurà de ser rentada a una 

temperatura >60ºC, com a mínim 2 vegades per setmana.  

A la sortida el procediment serà el mateix, per torns aniran al canviador, es 

canviaran de roba i sabates, es rentaran les mans. Sortiran pel mateix lloc on 

han entrat. 

Espai. Cal evitar els canvis d’aula tant com sigui possible. És important valorar la 

possibilitat d’utilitzar els espais comuns per torns, per a mantenir els grups d’infants 

estables i amb el menor contacte entre els diferents grups i amb l’espai suficient per a 

garantir el distanciament.  

Grups. Es definiran  grups estables de 5 infants per tal de facilitar les mesures de 

distanciament físic (malgrat que hi hagi espai suficient, no es pot garantir el 

distanciament físic entre ells i entre ells i l’educadora en infants tant petits)  i la 

traçabilitat. Quan sigui possible, es recomana dur a terme les activitats al pati (evitant 

la franja horària de major exposició solar, de 12 a 16h).  

No podem garantir que sigui la mateixa educadora que han tingut al llarg del curs 

escolar 

3. Equips de protecció 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, haurà de proporcionar al personal de l’Escola Bressol 

tots els equips de protecció necessaris per tal d’evitar possibles contagis. 

- Mascaretes, en suficient quantitat per anar-les canviant. 

- Pantalles protectores 

- Guants 

- Solució hidroalcohòlica higienitzant en totes les estances de l’escola 

- Esprai desinfectant 

- 8 Papereres amb tapa 

- Bosses de plàstic grans per poder guardar els objectes que portin els infants a l’escola 

(muda de recanvi) 

4. Joguines.  

Prèviament a l’obertura del centre, les educadores triaran aquelles joguines fàcils de 

desinfectar que deixaran a les aules, es retiraran totes aquelles joguines que no es 

puguin rentar i desinfectar amb facilitat. Cal dur a terme aquests processos de manera 

freqüent, seguint les indicacions oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic 

dur poden rentar-se al rentaplats de manera diària. Les joguines de roba poden 

rentar-se a la rentadora, a més de 60ºC quan sigui possible. Les joguines de fusta 
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s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol 

propílic al 70ºC o qualsevol altre desinfectant que ens hagi proporcionat l’Ajuntament. 

Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu pel grup estable de 5 

infants.  

5.  Xumets. 

Els xumets s’hauran de guardar dins d’estoigs o bossetes de plàstic individuals.  

6. Bolquers. Procediment pel canvi de bolquer:  

El canvi de bolquers es farà amb les màximes condicions higièniques possibles, 

desinfectant el canviador abans i després de cada ús.  

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). Desinfecteu 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.  

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 hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa 

de plàstic.  

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.  
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Pas 7: 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. WC 

Aquells infants que de forma autònoma vagin al WC, es rentaran les mans després de 

fer-ho.  

L’educadora desinfectarà el WC cada cop que sigui utilitzat 

8. Roba i calçat.  

El primer dia d’obertura, les famílies portaran una muda de recanvi a l’escola que, elles 

mateixes introduiran en una bossa de plàstic que els hi oferirem i nosaltres penjarem 

al penjador de l’infant i, es quedarà a l’escola. En cas d’utilitzar-la, l’endemà la 

tornaran neta i farem el mateix procés. 

Respecte al calçat, famílies i infants, a l’entrada a l’escola trobaran desinfectant que 

hauran d’aplicar a la sola de les sabates, petits i grans. 

9. Mascaretes.  

Les mascaretes (quirúrgiques o higièniques) estan indicades quan no és possible 

mantenir el distanciament físic de seguretat (2 metres). En el cas dels infants, no són 

adequades per sota dels 3 anys. Per tant, només seran d’ús pel personal docent i no 

docent dels centres educatius quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les 

persones adultes o amb els infants.  

A part de les mascaretes les educadores de l’escola bressol portaran pantalles 

protectores.  

10. Guants.  

Les indicacions d’us de guants no varien respecte a les habituals. Cal seguir les normes 

de protecció en el moment de col·locar-los i enretirar-los.  

11. Cotxets.  

Els cotxes no poden quedar a l’escola, ha d’anar i venir de casa 
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VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS 

1. Pautes de ventilació  

És necessari ventilar 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. Al fer calor, les 

aules estaran ventilades totes les hores d’ocupació de les estances. 

2. Pautes generals de neteja i desinfecció  

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys 

diària. Se seguiran les recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals 

de concurrència humana i en el cas de que sigui necessari les de Neteja i desinfecció en 

espais exteriors de concurrència humana.  

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les 

actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les 

superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la 

seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes.  

Es farà un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada.  

Cal garantir especialment la desinfecció del material com a mínim 1 vegada al dia.  

3. Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció  

Les actuacions de neteja i desinfecció han d’incidir especialment en tots aquells 

elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les 

mans.  

Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:  

- Interruptors (aparell electrònic)  

- Manetes i poms de portes, finestres i armaris. 

- Baranes i passamans 

- Taules 

- Cadires 

- Aixetes  

- Lavabos.  

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent  

Es recomana, allà on sigui possible, mantenir les portes obertes.  
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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 el moment d’elaboració d’aquest document pot ser 
necessari l’aïllament preventiu).  
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  

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

 No assistir al centre  

 Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera  
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil                                                 

Dades personals  
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a                                                                DNI/NIE/Passaport  
 

 
Nom de l’alumne/a                                                                                                      Curs  
 

Declaro, responsablement:  

1. Que a causa de la situació laboral de la família i de la impossibilitat de tenir un recurs 
de custòdia per al meu fill/a que em permeti la conciliació familiar i laboral, necessito 
que el meu fill/a s’incorpori al centre a partir del dia 8 de juny al 15 de juliol en l’horari 
de 9 i les 13h (sense menjador). 

 Els dos membres del nucli familiar fem treball presencial 
 No tenim cap possibilitat de flexibilitzar el treball presencial 
 No ens podem acollir a cap mesura de conciliació laboral i familiar 

2. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:  

 No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós.  

 No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o 
hagin estat positives.  

 No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de 
covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.  

 Té el calendari vacunal al dia.  

  
3. (Seleccioneu una de les dues opcions)  

□   Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:  

- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 
ventilatori.  

- Malalties cardíaques greus.  
- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que 

necessiten tractaments immunosupressors).  
- Diabetis mal controlada.  
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

□  Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu 

metge/metgessa o pediatre/a la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:  
- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

ventilatori.  
-  Malalties cardíaques greus.  
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-  Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que 

necessiten tractaments immunosupressors).  
-  Diabetis mal controlada.  
-  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 
4. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre 

educatiu i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles 
amb la covid-19, no assistirà al centre.  

5. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de 
covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el centre 
educatiu davant de qualsevol incidència.  

 
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a 
_____________________________________________________________ , al centre educatiu 
______________________________________________________________, signo la present 
declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en 
aquesta declaració.  
 
Lloc i data  
 
 

Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


