PLA ORGANITZACIÓ
DE L’ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL ELS MENUTS
RESUM PER LES FAMÍLIES
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Introducció
Aquest document té per objectiu descriure les mesures que s’aplicaran a l’EBM Els
Menuts el curs 20-21, seguint les directrius del “Pla d’actuació per al curs 2020-2021
per a centres educatius en el marc de la pandèmia” aprovat al juliol del 2020
Aquestes mesures es basen en garantir, en relació a la pandèmia: a) disminució de la
transmissió del virus; b)l’augment de la traçabilitat dels casos.
Aquí trobareu una breu explicació de l’organització de tota l’escola pel bon
funcionament ( organització centre, entrades i sortides, familiarització, activitats
quotidianes....)
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ACCÉS AL CENTRE
-L’entrada és farà per la porta principal de l’escola, on es trobarà gel hidroalcohòlic per
les mans i desinfectant per les sabates.
-S’ha de mantenir la distància de seguretat i hi haurà marcat al terra el circuit
d’entrada i sortida.
-Les famílies signaran el document de responsabilitat, on es comprometen a prendre la
temperatura dels infants cada dia, i observaran els símptomes possibles. En el cas que
es doni febre o un dels símptomes els infants no assistiran a l’escola
-És obligatori l'ús de mascareta (adults i infants majors de 3 anys)
-Només podrà accedir al centre un adult per infant, en cas de venir germans no podran
accedir a les aules, hauran d’acompanyar a l’adult fins a la porta de l’aula.
-Els familiars que acompanyen als infants no poden entrar a les aules. Les portes
estaran obertes amb un barri de fusta, on es farà l’entrada i sortida.
-Abans d’entrar a les aules, es trauran les sabates dels infants i podran estar descalços
a l’aula o els familiars posaran unes sabates que seran exclusives per l’escola.
-Les motxilles i abrics es deixaran en el penjadors de fora de l’aula, i seria recomanable
desinfectar-les cada dia.
-Els cotxets es podran deixar a l’escola quan sigui realment necessari. Hi haurà una
tauleta amb gel desinfectant i paper per poder desinfectar-lo.
-L'ús de l'ascensor queda restringit i només es podrà utilitzar en cas de força major.
-No es recomanable l'ús dels espais comuns de l'escola per part de les famílies
(passadís, Menuteca,..)
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ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
Grups aula
Des de l'escola organitzarem grups estables amb els mínims canvis possibles, tant pel
que fa a infants i adults que hi interactuen. Intentarem que estiguin sempre amb les
mateixes educadores de referència com de reforç. Aquests grups es mantindran junts
en totes les propostes que es portin al llarg del dia, tant a l’aula com al pati.
Cada vegada que l’educadora de reforç entra en una aula, s’ha de rentar les mans i
posar-se gel.
Tant les educadores de referència com les de reforç portaran la mascareta durant tota
la jornada.
NOM AULA

NOMBRE
INFANTS

Les Petxines
(0-1 anys)
El Sol
(1-2 anys)

EDUCADORA

SUPORT

Sensi Alarcón

Tina Esquerra

13

Viqui Alcalá

Rosa García

13

Montse Antich

Rosa García

Eunice Blaha

Rosa García

Silvia Ronda

Tina Esquerra

Cristina Terol

Tina Esquerra

Maria Gallego

Tina Esquerra

8

Rosa García

La Lluna
(1-2 anys)
intensiva
Els Estels
(1-2 anys)

13

Els Peixos
(2-3 anys)

20

Els Velers
(2-3 anys)

20

Imma García

El Mar
(2-3 anys)

20

Intensiva

5

Ikram

Reunions amb les famílies
Trobades inici de curs d’aula:
Degut a que la normativa no permet fer trobades de més de 10 persones, tan sols pot
assistir un adult per infant . Per tal que no s’acumulin a l’entrada i a la sortida, l’escola
ha organitzat:
Etapa de lactants i 1-2: dia 2 de setembre a les 17 i cada 15 minuts una aula diferent.
Etapa de 2-3: dia 3 de setembre en torns de 10 famílies o en el cas d’aules que
comparteixen educadora ho fan en dos grups amb cada educadora.
Menjador: la fa la directora, coordinadora de menjador i les monitores i es divideixen
per etapes. Es fan 4 reunions.
Entrevistes individuals:
Es faràn a les aules, tutora i família. Aquesta si que poden venir tots dos i amb infant.
Es concerten cada 45 minuts, 30 minuts per entrevista i 15 minuts per desinfectar
abans que entri l’altre família
Entraran per la porta principal de l’escola i sortiran pel pati, per tal de no acumular-se.
Reunió pedagògica:
Depenent de la situació en les que ens trobem al mes de novembre, es podrà fer
presencial per grups de 10 o telemàticament.
Entrevistes individuals del segon trimestre
Es duran terme amb normalitat. Cada educadora concerta un dia hora amb la família.
Reunions de final curs.
Depenent de l’evolució. Cada dia es farà una reunió de grup, preferentment en espai
obert. Si no es pogués fer el grup sencer es faria en dos torns.
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Comunicació escola
La principal via de comunicació és el contacte diari amb les educadores i/o directora.
Aquest any no hi ha agendes. Tan sols en el cas que fos necessari l’educadora o les
famílies deixaran una nota.
La directora enviarà correus amb la informació més rellevants o puntuals de cada aula
i de l’escola.
En el cas d’infants que es quedin a menjador, l’educadora i la monitora de menjador
tindran una llibreta per passar la informació per poder donar a les famílies.

Familiarització
Els primers dies d’escola, es demanarà a les famílies la col·laboració per portar als
infants per torns, ja que com no es podrà fer l’acompanyament a les aules per part de
les famílies, com ho es feia anys anteriors, poder fer una millor atenció individualitzada
amb un menor número d’infants a l’aula. Cada educadora organitzarà els torns de la
seva aula i en l’entrevista personal del setembre abans de començar s’acordarà amb
cada família el que li vaig millor, sempre respectant la conciliació familiar.
Aquests torns seran organitzats:
-

Les Petxines: 2 torns al matí i dos a la tarda d’1hora 30 minuts.

-

El Sol: matí 4 infants amb entrades esglaonades de 30 minuts entre cada infant
i a la tarda 3 infants amb entrada igual que al matí.

-

La Lluna: dos torns de 8:00 a 10:30 i 10:45 a 13:00

-

Els Estels: estada curta d’1 hora i mitja

-

Els Peixos: es fan dos torns de matí i tarda. Al matí els infants que ja es
quedaran a menjador, fins les 15 i la resta a la tarda.

-

El Mar: dos torns, un de 8 a 10:30 i el segon 11 a 13:00

-

Els Velers: es fan dos torns de matí i tarda. Al matí els infants que ja es
quedaran a menjador, fins les 15 i la resta a la tarda
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Entrades i sortides de l’aula.
Les entrades i sortides dels infants es faran a les seves aules corresponents, intentant
el màxim possible que estiguin amb la seva educadora referent, mantenint el grup
estable. Alguna franja horària no pot ser coberta per la mateixa educadora i en aquest
cas ho farà l’educadora de reforç o la directora. (franja de 8 a 9 del matí). L’educadora
anirà a rebre la criatura a la porta de l’aula i faran el comiat de la família.

Objectes personals dels infants
Els xumets, biberons i altres objectes que portin els infants s'hauran de guardar dins
d'estoigs o bosses de plàstic individuals, es retornaran diàriament per la seva
desinfecció.
Les motxilles i abrics es penjaran fora de l'aula i cada dia s'ho emportaran les famílies
per netejar i desinfectar.

Alimentació (berenar, tastet…)
Tant el tastet de fruites al matí com el berenar es farà de manera habitual.
El tastet de fruites: les famílies porten un parell de peces de fruita per tota la setmana.
Aquesta fruita es desinfectarà i es guardarà a la nevera. La fruita del tastet no pot estar
manipulada, han de ser peces senceres o envasades. L’educadora pelarà la fruita en el
marbre, abans netejat i desinfectat, i la repartirà en plats individuals per cada infant.
Abans de fer el tastet i després, tant l’educadora com els infants es rentaran les mans.
El berenar: Les famílies que porten el berenar de casa ho portaran en una bosseta de
roba i l’educadora els posarà en els plats. El dels infants que es queden a dinar, ho
repartirà la coordinadora de menjador a les aules.
Els gots: no tindran els gots al seu abast. L’educadora els repartirà cada vegada que
sigui necessari i quan els infants acabin els poden posar per rentar a la pica.
L’educadora els hi farà una esbandia i els tornarà a deixar a la safata.

Menjador
Sempre que sigui possible, els infants dinaran a la mateixa aula i amb els mateixos
infants del grup estable. Les monitores que venen del servei extern, seguiran les
normes de sanitat (ús de mascareta, roba per les aules diferent del carrer)
Si s’han de barrejar grups, sempre serà entre els mateixos i es mantindrà la distància
de seguretat entre els infants dels diferents grups estables, per tal d’evitar el màxim
possible el contagi. No es compartirà cap plat i es servirà tot en plats individuals. Es
farà rentat de mans abans i després de l’àpat
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Tenim distribuïts els menjadors en tres aules, que són els fixes que tenim actualment:
-

Lola Sánchez: aula d’Els Peixos amb els infants d’aquest grup estable

-

Cristina Terol: aula d’Els Velers amb els infants d’aquest grup estable

-

Isabel Lobato: aula d’Els Estels amb els infants d’aquest grup estable

Cada dia s’organitzarà el menjador tenint en compte els infants que es queden amb
tiquet esporàdicament. En el cas que fos necessari la coordinadora de menjador es
farà càrrec d’una menjador.

Dormitoris
A l’escola tan sols hi ha dormitori a l’aula de lactants i les d’1-2. Per norma el dormitori
es fa servir al migdia pels infants que s’han quedat a dinar. Cadascú tindrà el seu llit,
marcat amb el nom. El dormitori d’1-2 es compartit per les tres aules, per tant les
infants que són de la mateixa aula tindran el llitet un al costat de l’altre, i la resta es
deixarà un llitet buit entre infant i infant. Les portes del dormitori estaran obertes per
la ventilació. Els llençols es canviaran dos cops a la setmana. En el cas que es facin
servir tumbonetes, quan es despertin els infants, es desinfectaran amb spray de roba, i
cada dos dies es posarà a rentar.
Les criatures de 2-3 que es queden a dinar a l’escola fan migdiada i tenen uns llits
apilables, marcats individualment. La migdiada la faran a la mateixa aula. Sempre que
es pugui es mantindrà oberta la porta o la finestra per la ventilació, en el cas que no
sigui possible, sobretot a l’hivern, un poc es despertin tots els ventilarà l’aula mínim 10
minuts.

Pati
El pati de l’escola s’ha dividit amb unes jardineres en dos. Es sortirà per torns
Cada aula tindrà el seu material de pati, que es netejarà i es deixarà ventilar cada dia al
final de la jornada, ja que només és utilitzat per un grup estable d’infants. Els materials
comuns, com el tobogan, la caseta.. es desinfectarà amb una baieta i desinfectant cada
canvi de torn.

Espais comuns (aula de de llum i sala de psicomotricitat)
Durant aquest primer trimestre no es faran servir aquests espais, degut a la seva
complicitat en l’organització.
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Valorem que per poder continuar i valorant la importància que tenen aquests espais
d’aprenentatge i vivència en el desenvolupament dels infants, es repartirà el material a
cada aula de 2-3 per poder portar a terme propostes.

Materials de les aules
El material i les joguines de l'aula, serà desinfectat tal com ens marca el protocol de
Sanitat i Ensenyament. Cada dia, a l’acabar de la jornada es netejarà i desinfectarà.
Tot el que sigui roba (fundes matalassos, roba nines...) li tirarem spray desinfectant.
Altre material que es pugui utilitzar per taules de transvassament, material plàstic,
s’intenarà tenir un per cada aula. Fang, plastelina, un cop s’hagi fer servir en llençarà o
es guardarà en pots individuals per cada infant.

Canvi de bolquers i control esfínters.
Cada infant tindrà el seu material necessari per portar a terme el canvi de bolquer
(bolquers, tovalloletes i mudes de recanvi). No es faran servir tovalloles, sinó paper per
posar a sobre del matalàs del canviador. Seguint la metodologia de l’escola, els infants
que ja s’aguanten drets no els estirarem al canviador, tan sols en el cas que sigui
necessari.
Abans de cada canvi de bolquer es desinfectarà el marbre on es prepara tot el
necessari pel canvi de bolquer de l’infant. Utilitzarem guants per cada canvi de
bolquers, i un cop fets servirs per treure el bolquer brut els llençarem juntament amb
el bolquer dins d’una bossa de plàstic tancada al cubell de les escombraries.
Entre infant i infant s’ha de desinfectar la zona.
Els infants que ja controlen els esfínters o estan procés, faran servir els lavabos o
orinals. S’han de desinfectar en cada ús i rentar-se les mans abans i després, tant els
adults com els infants.

Lavabos d’ús públic (pels familiars de l’escola)
Per norma els lavabos estaran tancats, en cas de necessitar-ho demanaran la clau. Un
cop es faci servir s’han de desinfectar.

Neteja, desinfecció i ventilació
Les aules es mantindran ventilades tot el que sigui possible, sobretot abans de
l’entrada dels infants i a la sortida. Durant el matí s’intentarà ventilar 3 vegades més,
durant 10 minuts mínim.
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De la neteja general de l’escola s’encarrega una empresa externa. Les netejadores són
les responsables de la neteja i desinfecció dels terres, lavabos, prestatges, portes...

COM ACTUAREM EN CAS DE POSSIBLES CASOS?
GESTIÓ DE CASOS COVID-19. Setembre 2020
(Segons la normativa del Departament d’Educació de la Generalitat)
 Les escoles bressol municipal tindran un CAP i una infermera de referència, així com
l’orientació i suport del Servei de Salut de l’Ajuntament.


La família ha de comprovar abans d’anar a l’escola que la temperatura de l’infant no és
superior a 37,5 ° ni té cap altre símptoma (del llistat que l’escola li ha entregat).



Si a l’escola l’infant comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 se’l
portarà a un espai separat i ben ventilat.



La directora contactarà amb la família, que l’ha de venir a buscar, i traslladar-lo al domicili,
i des d’allí, contacten telefònicament amb en el seu centre d’atenció primària (CAP).



Al CAP valoraran si s’escau la realització d’un test PCR.



En cas que s’hagi de realitzar una PCR, l’infant i les persones que conviuen amb ell hauran
de fer aïllament domiciliari fins a conèixer el resultat.

Mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova PCR, la resta d’alumnes del grup estable
podran assistir a l’escola.


En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la l’infant es
podrà reincorporar, de manera general, quan faci 24 hores que es troba sense febre.



Si la PCR ha estat positiva l’aïllament es mantindrà durant 14 dies



Cas positiu en un grup estable: s’establirà la quarantena del tot el grup durant 14 dies
després del darrer contacte amb el cas.



L’autoritat sanitària valorarà el tancament d’una escola a partir de dos o més casos
positius en grups estables diferents. El tancament també serà de 14 dies.
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