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PROTOCOL GENERAL D’ORGANITZACIÓ I TREBALL DELS EQUIPS EBMV PER ATENCIÓ ALS INFANTS 

FLUXOS DE CIRCULACIÓ 

Degut  a  la  situació  excepcional  que  vivim,  el  retorn  a  l’Escola    només  es      pot      fer      sota   

determinades   condicions   sanitàries,   respectades   per   tota  la comunitat educativa. Tot i que 

posarem consciència en tots i cada un dels detalls del dia a dia per assegurar unes bones mesures 

higièniques, es cert que no podem certificar que hi hagi risc zero, ni per els vostres fills/es ni per 

nosaltres. No obstant aquí us presentem i us expliquem tot el seguit de mesures, que entre tots, famílies 

i escola, haurem de seguir i portar a terme per donar resposta a les necessitats que es requereixen en 

la reobertura de l’escola.  

1. ASPECTES A TENIR EN COMPTE ABANS DE PORTAR ELS INFANTS A L’ESCOLA. 

Abans de tornar a portar el vostre fill/a a l’escola cal tenir en compte i és d’obligació:  

 En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat caldrà que el seu 

pediatra faci una valoració del seu estat de salut i sobre l’adequació de portar-lo a l’escola o   

no   (diabetis,   malalties   respiratòries,   malalties cardíaques,   malalties immunodepressores).   

 És imprescindible que l’infant estigui vacunat i que el calendari vacunal estigui al dia.   

 Les  famílies  o  persones  tutores  han  de  presentar  el  primer  dia  de  retorn  al  centre 

educatiu 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. Tant la declaració responsable com la fotocòpia del carnet vacunal s’ha 

d’haver enviat per correu electrònic  a l’escola bressol del vostre fill/a. En cas que per algun 

motiu no hagi estat possible ho comuniqueu al vostre tutor/a de l’aula. 

 

2. Mesures preventives abans de sortir de casa per anar a l’escola bressol: 

 

 Mesurar la temperatura del vostre fill/a que ha de ser inferior a 37,3 ºC. Si la temperatura és 

més alta, no heu de portar el vostre fill/a a l’ escola.  

 Rentar les mans abans de sortir de casa i durant el viatge d’evitar tocar altres superfícies.  
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 Absència  de  simptomatologia  compatible  amb  la  COVID-19 (febre, tos, dificultat  

respiratòria,  malestar,  diarrea...)  o  amb  qualsevol  altre quadre infecciós.  

 

3. Material que han de portar a l’escola i mesures preventives i d'higiene per els infants. 

 

 Xumets: Els xumets s’hauran de portar dins d’estoigs o  bossetes  de  plàstic  individuals.  Es 

retornaran diàriament  per  a  la  seva  neteja  i  desinfecció.  Es recomana que s’ esterilitzin 

després de cada ús.  

 Roba i calçat: a l’arribada a l’escola els infants s’han treure les sabates. i canviar-les per uns 

mitjons o unes sabatilles/sabates d’ús exclusiu per a l’aula que ja es quedaran al centre. 

 La muda de roba que portin posada els infants ha de ser neta  de cada dia i rentada a 60º. 

Caldrà portar una muda de recanvi, també rentada a 60º, que es quedarà a l’escola per quan 

sigui necessari.  

 Pitets i llençols: els pitets, i les bosses per guardar els pitets  (nets i bruts) es portaran a principis 

de setmana rentats a 60º. Es retornaran per rentar a casa l’ últim dia de la setmana.  

 Gots d’aigua: l’escola els netejarà cada dia a 90º i us els retornarem a final de curs.  Motxilla: 

els infants poden portar una petita motxilla, també rentada a 60º, per poder posar a dintre el 

xumet, la roba bruta o altres pertinences de l’infant.  

 Coixins: durant aquest curs el coixins no es faran servir, per tant no es necessari que en feu el 

retorn a l’escola. Altres: els infants no poden entrar a l’escola joguines de casa, ni altres 

elements no esmentats en els punts anteriors, així com tampoc menjar de casa. 

 

4.  Resum del  material: que heu de portar: 

 Xumet i estoig per guardar-lo.   

 Una muda de roba de recanvi. 

 Unes sabates o sabatilles. 

 5 pitets (un per cada dia) i llençol si es queda a dormir. 

 Una bossa amb els pitets nets i una bossa plastificada per ficar els pites bruts.  

 Got d’aigua. 

 Motxilla per guardar les pertinences de l’infant. 
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5. Entrades i sortides 

Les entrades i sortides del centre s’han de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar 

aglomeracions i sempre mantenint  la  distància  de  seguretat  i  aprofitant  els  possibles  diferents  

accessos  a  la instal·lació. Les   entrades   i   sortides   es   faran   de   forma esglaonada per grups d’edat, 

en intervals de 15  minuts per  evitar aglomeracions.  

L’horari establert per acollir als infants durant la fase 3 és de 9.00h-15.00h.   

*Horaris d’entrades i sortides a l’escola: 

PORTA D’ACCÉS PORTA ACCÉS BLAVA (PÀRQUING) PORTA PRINCIPAL 

GRUP  GRUP 3 GRUP 2 GRUP 1 GRUP 4 

ENTRADES 8.45h a les 8.55h 9.00h a les 9:10h 9.00h a les 9:10h 8.45h a les 8.55h 

SORTIDES  12.00h a les 

12.10h 

11.45h a les 

11.55h   

11.45h a les 

11.55h   

12.00h a les 

12.10h 

 13.00h a 13.10h 12.45h a les 

12.55h 

12.45h a les 

12.55h 

13.00h a 13.10h 

 15.00a a 15.10h 14.45h a les 

14.55h 

14.45h a les 

14.55h 

15.00a a 15.10h 

 

En els moments d’entrades i sortides trobareu sempre a un de les referents de l’escola per acollir als 

infants i per donar-vos les pautes a seguir en el procés de mesures d’higiene.   

*Mesures de prevenció i higiene: a les Entrades i sortides: 

 Acompanyament: L’infant podrà anar acompanyat d’un sol/a progenitor/a o tutor/a.  

 Durant la rebuda i la sortida es demana que entre famílies respecteu la distància de seguretat 

de 2 metres. Per tal d’evitar aglomeracions es prega molta puntualitat en les franges horàries 

que se us ha assignat.  
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 Els adults han d’accedir al centre amb mascareta.  

 Desinfecció de sabates: just abans d’accedir als exteriors de les escoles tant vosaltres com els 

infants haureu de fregar els peus a l’estoreta que trobareu a les entrades.  

 Desinfecció de mans: en cas d’accedir a la part exterior de l’escola (jardí) els adults es posaran 

a les mans el gel hidroalcohòlic proporcionat per l’escola. Els infants es rentaran les mans a 

l’interior de l’escola amb l’ajuda de l’educadora referent de l’escola.  

 Les famílies no podran accedir a la part interior de l’escola i els/les referents de l’escola faran 

les entrades i sortides amb els infants en un espai exclusiu només per aquests moments.  

 Es prendrà la temperatura de l’infant a l’entrada de l’escola bressol. Aquesta ha de ser inferior 

a 37,3 ºC. Si la temperatura és més alta, no podreu deixar el vostre fill/a a l’escola. 

 

6.  PROTOCOL  D’ACTUACIÓ  EN  CAS  DE  DETECCIÓ  D'APARICIÓ  DE SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB COVID 

En el cas que detectem que algun infant presenta una de les simptomatologies compatible amb covid  

(febre,  tos,  diarrea,  vòmits,  dificultat  respiratòria,  erupcions  cutànies)  se  seguiran    les  indicacions  

sanitàries vigents  que hi ha en aquests moments. En cas d’aparició de símptomes en un infant que 

roman al centre seguirem els següents passos:  

- Aïllar  l’infant en un espai específic sempre acompanyat/da de unes de les educadores/rs del 

centre fins que arribi la família.   

- Avisar  pares, mares  o  tutors perquè  vingueu  a  buscar  a  l’infant  tant  aviat  com  sigui 

possible.  

- Després de venir a buscar al vostre fill/a anar a consultar al centre de pediatra.  

- Informar a l’escola tant aviat com sigui possible en cas de confirmar el positiu en Covid19.  

MESURES PREVENTIVES I D’HIGIENE A DINS L’ESCOLA  

A mode informatiu us fem arribar, també, un resum de les mesures preventives i d’higiene que es 

portaran a terme a dins de l’escola  mentre els infants romanguin a dintre de l’escola. Els infants es 

rentaran les mans:  
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A l’arribada i a la sortida del centre educatiu    

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)    

Després de tossir, mocar-se o d’esternudar.  Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

7.  En el cas del personal que treballa a l’EB  

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  el  menjar,  dels  àpats  dels  infants  i  del personal.  

 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.  

 Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de 

sabó amb dosificador i tovalloles d’un sol ús.  

 Ús de mascaretes: Les educadores portaran mascareta i pantalles facials per preservar la seva 

salut i la dels infants i d’aquesta manera proporcionar el contacte físic amb els infants. Les 

educadores portaran roba neta cada dia rentada a 60º i calçat exclusiu per l’escola.  

 Ventilació, neteja i desinfecció d’espais i materials. Les instal·lacions interiors es ventilaran com 

a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada 

vegada.  

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

Les joguines o materials que hi hagin a les aules es netejaran i es desinfectaran diàriament amb 

productes adequats. 
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8. Organització d’espais i distanciament físic. 

Els grups d’infants no tindran contacte amb la resta de grups d’infants de l’escola en cap moment.  

Es farà ús del jardí en franges horàries per no coincidir amb altres grups.  

 

 

Som conscients que d’entrada, les mesures que us exposem en aquest  document, ens distancien molt 

del que habitualment  hem viscut a les escoles bressol.  

Són pautes que ens impacten pels obstacles que tindrem a la relació i que ens allunyen de el què ens 

agrada transmetre. No obstant el nostre treball i il·lusió l’estem enfocant a trobar la manera de poder 

transformar aquestes situacions per acompanyar-les des de la màxima tendresa, seguint el to i l’essència 

que ens caracteritza.  

Tindrem molt present en seguir oferint un context amable, proper i cuida’t per suavitzar tots aquests 

impactes. Us animem a que parleu amb els vostres fills/es i que de manera conjunta, convertim aquests 

moments en un joc, en el què sorgeixi, una vegada més, fem present la complicitat i el vincle que sempre 

ens ha apropat. 


