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PLA D’OBERTURA DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE VIC (EBMV) EN FASE 3 DE DESESCALADA EN 

LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 

 

Aquest document recull les principals línies d’organització i funcionament per la reobertura de les 
escoles bressol en la fase 2 de desescalada. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
per una banda, ha autoritzat a les Escoles Bressol la seva reobertura i, per altra banda, ha establert unes 
mesures de prevenció sanitàries i d’higiene. 

Aquest Pla s’ha fet a partir de les instruccions marcades pel Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya. 

L’equip educatiu de les EBMV té la necessitat de deixar constància que tot i tenir la màxima voluntat 

d’extremar les mesures sanitàries i d’higiene, anunciem que es fa molt dificil i impossible garantir, en el 

marc d’educació infantil, el distanciament físic que se’ns demana, entre educador/a - infant i entre infants 

del mateix grup. No es pot garantir aquest distanciament per la mateixa naturalesa i les necessitats 

emocionals i d’expressió del propi infant. Es vetllarà per complir totes les mesures higièniques i sanitàries  

malgrat hem de ser coneixedors/es que el risc zero no el podrem garantir. 

 

1. GRUPS I RATIOS  

 

El Departament d’Educació estableix una ràtio d’un màxim de 10 infants per aula i en cap cas de 0-1 
anys perquè és el grup de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del seu sistema immunitari.  

No podrem acollir en aquesta fase 3 cap infant del grup de lactants (infants nascuts al 2019). 

Un cop valorat els espais que disposem per atendre els infants en aquesta fase i les ràtios establertes 
pel departament, el nombre de places que podem oferir a les 3 EBMV és el següent: 

 

 EBMV Caputxins: 45 Places. 

 EBMV Horta Vermella: 45 places. 

 EBMV Serra Sanferm: 45 places. 
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2. RECULL DADES DELS QÜESTIONARIS REALITZATS A LES FAMÍLIES 

 

Del qüestionari fase 3 que s’ha fet arribar a les famílies vam recollir la següent informació.   

(En el moment que s’envia el qüestionari encara es desconeixia l’horari d’obertura dels centres). 

 

RESPOSTES Caputxins Horta Vermella Serra Sanferm 
Total respostes 36 42 34 

Treballaré/em presencialment amb necessitat 
d’escola bressol 

15 20 15 

Un dels dos referents treballa 100%presencial i 
l'altre treballa una part presencial i una part 
amb teletreball. 

1 8 6 

Treballaré/treballarem una part amb teletreball 
i una part presencial 

4 5 6 

Treballaré/treballarem amb teletreball 2 3 2 

No treballaré/em 3 3 5 

Independentment de la situació laboral no 
el portaré/em a l’escola bressol 

46 40 45 

 

7 famílies del grup de lactants d’Horta Vermella (4) i Caputxins (3) han expressat tenir la necessitat de 
portar el seu fill/a a l’escola bressol. 

 

3. CALENDARI 

 

Data inici: dimarts, 2 de juny de 2020. 

Data finalització: 24 de juliol de 2020. 

El curs tenia previst finalitzar el 20 de juliol, posteriorment l’AMPA generalment oferia casalet. 
Davant les circumstàncies sobrevingudes per la pandèmia, l’Ajuntament i amb tot el suport de 
l’Equip educatiu i de les AMPA s’ha valorat poder allargar el servei d’EB fins el 24/6/2020. 

 

4. HORARI FASE 3 

 

S'acorda ampliar l’horari per la fase 3. L’horari d’obertura serà de les 9 a les 15h.  

S’obre el servei de menjador i descans (migdiada). 

Considerem que aquest horari atén millor i respecte les necessitats dels infants. 
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5. GRUPS/AULA  

(ADMISSIÓ ALUMNAT) 

 

El Departament, exposa “que en cas que les escoles estiguin capacitades per a la seva obertura però 
que no puguin oferir el seu servei a tots els infants que tenien matriculats abans del 12 de març, es  
marcarà un criteri de preferència per aquells infants els progenitors dels quals, per motius laborals i 
professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o bé aquells 
infants famílies amb necessitats socials i/o educatives. 

 

Donat que podem  donar cobertura a totes les famílies que han expressat la necessitat d’escola bressol, 
bé sigui perquè treballen presencialment o amb teletreball , s’ha valorat  ampliar el criteri establert 
d’admissió en la fase 2 , el qual es restringia just a les famílies que treballaven presencialment. No 
s'admeten, encara, les famílies que un dels dos membres expressa no treballar. 

Un cop s’han pogut comunicar els horaris d’obertura, ´el nombre de les famílies INSCRITES és el 
següent: 

 

EBMV HORTA VERMELLA 

 Edat Total Infants Educadora Aula 
GRUP 1 1-2 Anys 6 M.P - N.S Graponers/es 

GRUP 2 1-2 Anys 3 M.F - N.F Grapones/es 

GRUP 3 2-3 Anys 4 L.B - M.A Belluguets/es 

GRUP 4 2-3 Anys 7 N.G - A.L Xerramecs/ques 

Total Infants 20 

 

EBMV SERRA SANFERM 

 Edat Total Infants Educadora Aula 
GRUP 1  1-2 Anys 4 E.D- N.C Graponers/es 

GRUP 2 1-2 Anys 5 N.B - M.E Tafaners/es 

GRUP 3 2-3 Anys 6 L.P - E.B Belluguets/es 

Grup 4 2-3 Anys 10 L.F. - M.A  Xerramecs/ques 

Total Infants 25  
 

 

EBMV CAPUTXINS 

 Edat Total Infants Educadora Aula 
GRUP 1  1-2 Anys 3 A.A - A.G Graponers/es 

GRUP 2 1-2 Anys 5 S.T - E.G Tafaners/es 

GRUP 3 2-3 Anys 3 J.V-A.P Belluguets/es 

GRUP 4 2-3 Anys 6 S.L-G.C Xerramecs/ques 

Total Infants 17 
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Els grups funcionaran com petites famílies, l’educadora responsable i els infants del grup en cap 

moment coincidiran amb altres infants i altres educadores d’altres grups.  

6. FLUXES DE CIRCULACIÓ 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s'han establert circuits pels diferents 

membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats: Entrades i sortides.  

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre es faran 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. 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. Circulació pels passadissos i 

accés al pati. 

Els docents hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els lavabos 

a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 

Entrades i sortides. Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada per grups d’edat, en intervals 

de 15-20 minuts . Els pares i mares no podran accedir a l’interior del recinte escolar. 

 

*Horaris d’ entrades i sortides a l’escola: s’especifiquen dins el protocol famílies per cada EB. 

 

*ESPAI COMUNS 

Els espais comuns no seran utilitzats per més d’un grup al mateix dia a fi de poder fer la neteja. En el 

cas que s’hagin d’utilitzar el mateix dia per qüestions del mal temps es faran amb franges separades 

per poder fer-ne la neteja i ventilats abans de tornar a ser utilitzats. 

Espais comuns: sala polivalent i l’Atelier. 

JARDÍ 

EBMV SERRA SANFERM 

Cada grup podrà fer servir un espai exterior diferenciat. 

El material de joc serà exclusiu per cada un dels grups. 
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EBMV CAPUTXINS 

El material de joc serà exclusiu per cada un dels grups 

Els grups no coincidiran mai a l’espai del jardí.  

Es desinfectaran les estructures del jardí cada vegada que es canviï de grup  

 

EBMV HORTA VERMELLA 

Cada grup podrà fer servir un espai exterior diferenciat. 

El material de joc serà exclusiu per cada un dels grups. 

 

7. EQUIP EDUCATIU  

 

 Treball Presencial 90% 
10% teletreball 
  

Teletreball 100% 30% treball presencial i  
70% teletreball 

Horta Vermella 9 1 3 

Caputxins  9 2 2 

Serra Sanferm 9 3  

 

 

8.  DOCUMENTS QUE COMPLEMENTEN EL PLA D’OBERTURA 

 

▫ Protocol famílies EBMV Caputxins, Horta Vermella i Serra Sanferm. 

▫ Pla d’organizació i funcionament dels equips EBMV Caputxins, Horta Vermella i Serra Sanferm. 


