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1. OBJECTIU DEL DOCUMENT
Aquest document pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut
de les persones a l’escola, la correcta gestió de la pandèmia i el dret dels infants a
una educació de qualitat.
El document ha estat fruit de la reflexió i els acords presos en equip.
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i són fàcilment
adaptables si el context epidemiològic canviés.
2. ENTRADES I SORTIDES
L’horari de l’escola és de 8h a 17.30h.
Mati: Entrada: de 8h a10h
Sortida: 11.30h a 13h
Tarda: Entrada: de 14.45h a 16h
Sortida: durant tota la tarda.
Els casos on les famílies tinguin altres necessitats en parlaran amb la directora.
Les mesures per accedir a l’escola són:
 Ús obligatori de mascareta
 Desinfecció de sabates i mans
 Mantenir la distància de seguretat
Amb aquestes premisses es farà un rètol que es penjarà a l’entrada de l’escola.
Les famílies arribaran fins a la porta d’entrada de l’aula i allí l’educadora es farà
càrrec de l’infant:
● Cada infant només podrà ser acompanyat per 1 adult.
● Recomanem que els infants que no siguin alumnes de l’escola no entrin dins del
recinte escolar i sota cap circumstància podran entrar a les aules.
● A l’entrada de l’escola hi haurà:
 Una estora amb desinfectant on els adults acompanyants i els infants
caminants s’hauran de desinfectar les sabates.


Gel hidroalcohòlic per desinfectar les mans.

Les educadores rentaran les mans dels infants amb aigua i sabó o tovalloletes
humides quan entrin a l’aula
Davant de la impossibilitat de complir amb la normativa establerta per la
Generalitat de Catalunya, en el marc de la pandèmia per la COVID-19 aquest curs es
recomana no deixar els cotxets a l’escola.
Les famílies no es podran quedar al pati i serem les educadores qui les convidarem
a marxar si fos el cas. Si cal es posarà un cartell informatiu.
●

Famílies i infants de 0 a 1 any
Les famílies entraran i sortiran per la porta principal, seguin la normativa de
desinfecció de sabates i mans a l’hora d’entrar.
Famílies i infants d’1 a 2 anys
Les famílies deixaran als infants a l’educadora per la porta del pati; prèviament però
els hauran desinfectat les sabates als infants caminats.
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Famílies i infants de 2 a 3 anys
Les famílies entraran i sortiran per la porta principal.
Entrades i sortides quan els infants estan al pati
Si estem al pati i arriba un infant la família l’acompanyarà a la seva aula. Si porta el
cotxet l’haurà de guardar al lloc habilitat, abans de deixar l’infant, per evitar que les
criatures que estiguin al pati el toquin.
3. TROBADES AMB LES FAMÍLIES
 Primera trobada setembre, cada grup amb la seva tutora
Es faran seguint totes les mesures sanitàries establertes.
Es faran en dos dies diferents: un dia els grups de 0 a 2 anys i un altre dia els de 2 a
3 anys, cada grup amb la seva tutora d’aula. Cada grup s’ha dividit en dos per no
excedir la normativa de 10 persones per espai; tant a 1-2 anys com a 2-3 anys. No
amb l’aula de nadons ja que no es sobrepassa el nombre de 10 persones.
Només hi assistirà un adult per infant.
 Entrevistes setembre
S’han fet amb totes les famílies dels infants de 0 a 1 any i d’1 a 2 anys i els de nova
incorporació de 2 a 3 anys, seguint totes les mesures higièniques.
4. ELS ESPAIS DE L’ESCOLA
L’escola acull infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys d’edat i
disposa de 7 aules:
1 aula de lactants amb 8 infants però 10 places
6 infants a jornada completa
2 infants amb jornada de matí o jornada intensiva
2 infants amb jornada de tarda
3 aules d’1 a 2 anys amb 12 infants però 14 places
10 infants a jornada completa
2 infants amb jornada de matí o jornada intensiva
2 infants amb jornada de tarda
3 aules de 2 a 3 anys amb 18 infants
Tots els infants a jornada completa
Modalitats de jornada
Jornada completa: 6h 30’ de servei
Jornada intensiva: 5h de servei (de 8h a 13h)
Jornada de mati: 3h 15’ de servei
Jornada de tarda: 2h 45’ de servei
Cada grup d’infants té el seu espai i la seva educadora tutora, on hi passen la major
part del temps, cosa que els dona seguretat i fa que l’identifiquin com a propi.
4.1. Una aula de 0-1 anys aula del Dragalió
4.2. Tres aules d’1 a 2 anys
A l’escola hi ha 3 aules d’1 a 2 anys: Els Nans, L’Àliga i La Momerota,
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Mesures a aplicar en el marc de la pandèmia per la covid-19
A la prestatgeria de l’aula hi haurà una caixa per cada infant, on guardarem les seves
pertinences: xumet, biberó… Tot guardat individualment dins d’una bossa de plàstic
o capseta.
Com ens organitzarem:
Les educadores disposaran dels materials que volen oferir als infants i se
l’emportaran a la seva aula. Els materials que estiguin a una aula seran d’ús exclusiu
per aquests infants fins que el puguem netejar/desinfectar.
Una vegada hàgim escollit els materials els presentarem als infants de manera
ordenada, visible i accessible per ells. Caldrà estar atentes per anar canviant el
material quan veiem que decau l’interès dels infants.
4.3. Tres aules de 2 a 3 anys
A l’escola hi ha 3 aules de 2 a 3 anys: Les Diablesses, Els Gegants i Els Castellers.
Les aules de 2 a 3 anys es troben en el pis superior de l’escola.
Mesures a aplicar en el marc de la pandèmia per la covid-19
L’ambient educatiu estarà preparat per oferir a l’infant els estímuls necessaris per a
l’experimentació amb els objectes quotidians i de l’entorn, el domini de les habilitats
corporals i comunicatives i el joc social i simbòlic.
S’organitzarà l’espai en diferents àrees funcionals o racons, amb uns materials
específics que estimularan l’acció dels infants i els plantejaran petits reptes per
mantenir la seva actitud activa per a l’aprenentatge.
4.4. Els dormitoris i espais de descans
Infants de 0 a 1 any
● Els bressols estaran marcats amb el nom de l’infant i seran d’ús individual.
● Les gandules quan les fem servir les cobrirem amb una tovallola d’ús exclusiu
per infant.
Infants d’1 a 2 anys
● Els infants de l’Àliga i la Momerota comparteixen dormitori; entre els infants
d’una aula i una altra i haurà un llit de separació, però no entre els que són del
mateix grup de convivència.
● Els bressols estaran marcats amb el nom de l’infant i seran d’ús individual.
Infants de 2 a 3 anys
● Les hamaques seran d'ús individual i estaran marcades amb el nom de l’infant.
● Cada infant tindrà el seu llençol individual, que es guardarà dins una bossa de
plàstic a sobre de la seva hamaca.
● Cada infant quan vagi a dormir, guardarà les seves pertinences en una capsa amb
la seva foto.
● Si un infant dorm al matalàs de l’aula, li posarem una tovallola damunt de la
funda de roba que després posarem a renta
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Xumets:
Cada infant tindrà dos xumets, que s’hauran de guardar dins una capsa individual de
plàstic.
● El xumet que l’infant utilitzi, la família se l’emportarà cada dia per desinfectarlo.
4.5. Espais comuns
●

Lavabo:
 S’haurà de desinfectar després de cada ús
4.6. El pati

Mesures a aplicar en el marc de la pandèmia per la covid-19
● Abans de sortir al pati:
 Ens desinfectarem les mans
 Posarem la jaqueta de casa quan faci fred.
● Al pati:
 Establirem torns per sortir al pati i els infants sortiran amb el seu grup
estable de convivència.
 Complirem amb rigor els torns de pati que s’hagin marcat per evitar el
contacte entre els infants dels diferents grups estables de convivència.
 Cada grup tindrà el seu propi material de joc que es desinfectarà
freqüentment o sempre que calgui.
● En tornar a l’aula:
 Ens desinfectarem les sabates.
 Ens traurem les jaquetes i les penjarem fora de l’aula.
 Ens rentarem les mans.
 No deixarem joguines a l’abast dels infants fins que tots tinguin les mans
netes.
5. HIGIENE PERSONAL
Mesures a aplicar en el marc de la pandèmia per la covid-19
● No podem fer servir tovalloles pel canvi de bolquers ni per eixugar les mans als
infants, s’haurà de fer amb paper.
● Caldrà desinfectar el matalàs del canviador cada cop que s’utilitzi.
● La roba bruta es posarà dins de bosses de plàstic.
● La higiene de mans dels infants es farà preferentment amb aigua i sabó o
tovalloletes humides i les hi eixugarem amb paper.
● La higiene de mans dels adults es farà amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.
● En cap cas el canvi de bolquers es farà dins de l’aula.
● Demanarem a les famílies rotllos de paper de cuina, bosses de plàstic de
congelació de mida gran i tovalloletes humides.
● En tot contacte amb les mucoses s’han de desinfectar les mans i llençar els
papers dins d’una bossa de plàstic.
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●

A l’aula dels nadons, deguda a la seva disposició, les famílies podran canviar els
bolquers als seus fills i filles seguint les mesures sanitàries establertes.
5.1. Canviador

Aules de 0 a 2 anys
● Cada grup té un canviador amb nius on poder posar les pertinences dels infants:
bolquers, tovalloletes humides, crema balsàmica, i bosses de plàstic netes
● Les mudes de recanvi es penjaran als penjadors en bosses de roba
Aules de 2-3 anys
● Els Gegants i els Castellers que comparteixen canviador s’organitzaran de
manera que no coincideixin els 2 grups a l’hora per evitar aglomeracions.
● Cada infant disposarà del seu espai per posar les seves pertinences.
5.2. El canvi de bolquers
El procediment per al canvi de bolquer el farem seguint tots els passo tal i com marca
la normativa.
5.3. Orinal i vàters
●

Els orinals i els vàters s'hauran de desinfectar periòdicament
5.4. Rentat de cara i mans

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així
com la del personal docent i no docent.
Els infants hauran de rentar-se les mans:
 A l’arribada i a la sortida del centre
 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)
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur 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),
 Com a mínim una vegada cada 2 hores
6. L’ALIMENTACIÓ
●

●
●

Mesures a aplicar en el marc de la pandèmia per la covid-19
Quan manipulem aliments:
Ens rentarem les mans abans i després de manipular-los
Els infants s’hauran de rentar les mans abans i després de cada àpat
Els estris utilitzats en la preparació dels aliments i durant l’estona de l’àpat es
posaran en un gibrell per rentar i desinfectar
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6.1. Els biberons
●
●
●
●
●

Per preparar els biberons utilitzarem exclusivament la biberoneria
Només hi tindrà accés el personal de l’escola i les famílies de l’aula dels nadons
La biberonaria s’haurà de desinfectar després de cada ús
Els biberons es guardaran dins d’una bossa de plàstic i se’ls endurà la família
cada dia per desinfectar-los
Cada infant hi tindrà un espai pels seus estris personals
6.2. El Tastet

De bastonets:
● Les famílies portaran els bastonets
● En el moment de menjar-los, serà l’educadora la que els repartirà als infants, en
cap cas podran agafar-los directament d’un plat compartit
De fruita
● Les famílies portaran la fruita
● Abans de posar-les a la safata comunitària les haurem de rentar i serà
l’educadora qui repartirà la fruita a cada infant
6.3. El berenar
Les famílies deixaran el berenar dels infants a:
● 0 a 1 any: a la biberoneria
● 1 a 2 anys: les famílies el donaran a l’educadora dins d’una bosseta de plàstic
● 2 a 3 anys: Les famílies el portaran en una carmanyola i dins d’una bossa de
plàstic i el lliuraran a l’educadora.
La Fruita i el iogurt
Els infants que han dinat a l’escola:
● La cuinera esbandeix la fruita
● L’educadora de suport preparà la fruita i els triturats, si cal, i la deixarà en un
plat i portarà els iogurts de la nevera
● En el moment de berenar l’educadora repartirà la fruita als infants, que només
podran manipular la del seu plat
Els infants que han dinat a casa:
● Cada infant portarà el seu iogurt i la seva carmanyola amb la fruita a punt per
menjar i només podran manipular la seva
L’entrepà
Els infants que han dinat a l’escola:
● L’educadora de menjador prepara els entrepans i els deixarà a la carmanyola
comunitària de l’ aula
● L’educadora/tutora de l’aula els repartirà
Els infants que han dinat a casa:
● Cada infant portarà l’entrepà de casa a dins d’una carmanyola a punt per menjar
i només podrà manipular el seu
Organització del centre en el marc de la pandèmia per la COVID-19
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6.4. Servei de menjador
Organitzarem els menjadors a partir de les demandes de les famílies respectant, els
grups estables de convivència i les ràtios que són definides per la direcció
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró.
Organització del servei
Els infants només podran compartir l’espai amb els infants del seu mateix grup de
convivència.
Just abans de l’àpat s’ hauran de rentar la cara i les mans de tots els infants,
utilitzaran paper per eixugar-los-hi.
Els infants utilitzaran bates, excepte els nadons que els hi posarem quan comencin
a sortir al pati, i pitets, ambdós es rentaran a l’escola diàriament i seran d’ús comú.
Si s’utilitzen les gandules durant l’estona del migdia seguirem el mateix protocol que
tenim per les aules.
En acabat de dinar rentarem les mans i la cara.
Cada infant tindrà una capsa per guardar les seves pertinences.
7. L’EQUIP D’EDUCADORES
NOM I COGNOM

CÀRREC

AULA I EDAT

MARINA DOMÍNGUEZ

EDUCADORA

EL DRAGALIÓ (0-1)

NOELIA GUTIÉRREZ

EDUCADORA

ELS NANS (1-2)

SÒNIA GRÀCIA

EDUCADORA

L’ÀLIGA (1-2)

SANDRA ALEGRE (66%)

EDUCADORA

LA MOMEROTA (1-2)

TOÑI MOLERO (33%)

EDUCADORA

LA MOMEROTA

MARTA GARCÍA

EDUCADORA

LES DIABLESSES (2-3)

JOANA RUBIO

EDUCADORA

ELS GEGANTS (2-3)

SONIA ABAD

EDUCADORA

ELS CASTELLERS (2-3)

JUDITH MARTÍ

SUPORT INTENSIU

MERCÈ FERRÉ

SUPORT JORNADA PARTIDA

LAURA SÁNCHEZ

SUPORT JORNADA PARTIDA

MONTSE AMAT

DIRECTORA

Organització del centre en el marc de la pandèmia per la COVID-19

9 de 10

8. EL TREBALL EN EQUIP
Mesures a aplicar en el marc de la pandèmia per la covid-19
● Sempre que es pugui es faran les reunions presencials no excedint les 10
persones, i en cas que no fos possible es faran virtuals
9. NETEJA , DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ
Està previst ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i
a la sortida dels infants dels infants, almenys 3 vegades al dia durant 10 minuts
cada vegada.
La neteja i la posterior desinfecció dels espais que es facin servir cada dia es
realitzarà amb una periodicitat diària. Es realitzarà la desinfecció freqüent
d’aquelles superfícies d’ús comú com els poms de les portes, escales, etc. Les
taules i les cadires de les aules ( que tanmateix també s’utilitzen com a
menjador), es netejaran i desinfectaran després de la seva utilització i dels àpats
respectivament.
En el cas que un espai fos compartit entre diferents grups, en cada canvi es
realitzarà la desinfecció i/o ventilació després de la seva utilització.
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