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Benvolgudes famílies, 

 

Com totes sabeu, aquest curs 2020-2021 serà especial. Estem visquem una 

situació sanitària complexa que afecta al funcionament, organització i dinàmica de 

la societat tal com la coneixem, i és per això, que des del Govern estatal, el 

Departament de Salut i Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament de Mataró 

s’han establert unes orientacions i uns protocols d’actuacions a tenir en 

compte per vetllar i garantir la seguretat de tots i totes en el marc de l’escola. 

 

Creiem d’important rellevància, compartir algun dels aspectes que modifiquen 

directament la dinàmica de l’escola i que cal que coneixeu i respecteu per cuidar 

la salut de tothom.  

 

 

0. GRUPS DE CONVIVÈNCIA O ESTABLES 

Aquest curs, es proposa l’organització entorn a grups de convivència estables. 

Què són? 

Es tracta de grups d’infants tancats, amb la seva educadora,  dins dels quals es 

produeixen totes les activitats quotidianes. Aquests grups permeten una millor 

prevenció, gestió i detecció precoç dels casos i dels seus contactes, i preveure una 

traçabilitat en els possibles contagis que es puguin donar.  

 

A l’escola, per aquest curs 2020-21 cada espai serà un  grup de convivència, dins 

les nostres possibilitats amb la mateixa persona de referència, però segons  horaris 

en les acollides  de 8 a 8’45h i de 12 a 13 h potser que la persona de referència 

sigui un altre. 

Dins de cada grup de convivència els infants podran relacionar-se, compartir espais 

comuns, propostes i materials. Tot el material en acabar la jornada serà retirat i 

desinfectat, per tenir un nou material a l’endemà. 

L'escola es divideix en 4 grups estables: 
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Espai Maneló amb infants de 1 a 2 anys nascuts al 2019 amb una tutora de 

referència de mitja jornada. Amb 12 infants. 

Espai Toneta amb infants de 1 a 2 anys nascuts al 2019 amb una tutora de 

referència de jornada completa. Amb 12 infants. 

Espai Geganta amb infants de 2 a 3 anys nascuts al 2018 i tutora de referència de 

jornada del 75%. Amb 10 infants. 

Espai Geganta amb infants de 2 a 3 anys nascuts al 2018 i tutora de referència de 

jornada de jornada del 66% i una tutora de tarda al 34%. Amb 15 infants. 

L'escola té una educadora de suport del 100% de jornada i la directora amb un 

100% de jornada, que formen el total de l'equip de l'escola. Ambdues poden fer de 

suport de tots els grups estables de l'escola. 

 

1.ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA 

 

Les entrades i les sortides es realitzaran per la porta del pati. Haureu d’entrar 

obligatòriament amb mascareta i posar-vos gel hidroalcohòlic a les mans que 

trobareu en una taula just a l’entrada   i desinfectar-vos les sabates a l’estora 

que estarà també a l’entrada impregnada de desinfectant. 

 

Sempre que sigui possible, cal fer una entrada esglaonada per evitar 

aglomeracions (tant per entrar a l’escola) i tenir en compte de mantenir la distància 

de seguretat. 

Així, si observeu força afluència de famílies, haureu d’esperar a fora de l’escola, o 

al pati, en cas d’esperar per entrar a l’espai. 

 

Les famílies, després de la nova normativa de la Generalitat, no podran a dins 

l’espai , l’educadora serà qui s’encarregui de netejar-li les mans a l’infant dins 

l’espai.  

Les famílies sou les principals i primeres responsables d’adoptar les mesures 

de prevenció i de mantenir una comunicació responsable amb l’escola 

(prenent a casa la temperatura abans de venir a l’escola, i tenint present si 

presenta algun símptoma compatible amb el COVID ...) 
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La porta d’entrada del pati, estarà oberta durant les estones d’entrada i sortida 

de més afluència, (màxim fins les 10h del matí) per tal d’evitar que la major part de 

les famílies toquin els elements públics com les portes i intèrfons, i d’aquesta 

manera prevenir riscos. També demanem a les famílies que venen acompanyades 

d’altres infants no deixin accedir ni tocar els elements del pati (com tobogans, 

casetes...), perquè ja s’hauran desinfectat. 

 

De la mateixa manera, l’educadora de cada espai  serà l’encarregada d’obrir i 

tancar la porta d’entrada , us demanen si us plau, per facilitar l’entrada, donat que 

les famílies no podeu accedir dins l’aula, que porteu els infants que ja caminen 

des de l’entrada a peu agafadets de la mà. 

 

2.ESPAIS COMUNS 

 

Per fer ús dels espais comuns de l’escola (despatx, espai cotxets,..) haureu de 

prendre les mesures de protecció com portar mascareta i desinfectar-vos les mans.  

Espai de cotxets 

Una persona del centre serà l’encarregada, sempre que sigui possible,  d’ubicar els 

cotxets en el lloc adequat. Tenint en compte que s’haurà de rentar les mans 

desprès de cada manipulació. Des de l’escola recomanarem que l’opció més 

segura es portar-los a casa.  

Lavabo 

El lavabo de l’escola serà d’ús exclusiu pel personal del centre. Només es podrà 

fer servir en cas d’emergència i informant a algun membre responsable de l’escola 

per la posterior desinfecció.  

 

3.FAMILIARITZACIÓ 

 

Degut a l’afluència i tendència a l’alça de casos de COVID-19 en els darrers 

mesos, i amb les recomacions de la Generalitat, no podem permetre l’entrada 

a les famílies a dins l’espai. 

La major part de la jornada de familiarització la realitzarem sempre que sigui 

possible  al pati, ja que és prioritza l’ús d’espais exteriors, seguint les 
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recomanacions del Departament de Salut pública i el Departament 

d’Educació. 

 

4. REUNIONS I ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES 

Per realitzar les entrevistes de principi de curs, cada educadora  s’encarregarà 

de trucar-vos. El dia de l’entrevista l’educadora prepararà un petit espai que 

netejarà i desinfectarà entre entrevista i entrevista. Haureu d’assistir únicament 

amb el fill/a matriculat i  l’adult portar obligatòriament  mascareta.  

Per les entrevistes del segon trimestre haureu d’assistir sense els infants i 

utilitzar el mateix protocol d’abans.  

La  reunió amb famílies es farà un cop passat el període de familiarització. 

En aquesta reunió realitzàvem una petita proposta amb les famílies de cada espai. 

Tenint en compte la situació sanitària, valorem preparar un exemple de diverses 

propostes per cada taller i espai per mostrar-vos, sense participar activament com 

havíem fet els darrers cursos.   

Els assistents hauran de venir amb mascareta i posar-se gel hidroalcohòlic.  

Es posaran les cadires de manera que estiguin separades entre elles per mantenir 

la distància de seguretat.  Un cop acabada la reunió, es desinfectarà tot el 

material utilitzat. 

5. LAVABOS  

Cal tenir en compte que si acompanyeu als vostres fills i filles al lavabo, haureu de 

demanar permís a l’escola per entrar a fer és dels mateixos, per poder netejar-

los  i desinfectar els orinals i/o el vàter cada vegada que es facin servir.  

6.MODIFICACIONS EN EL PROJECTE I DINÀMICA DEL CENTRE PER AL 

CURS 20-21 

Portes obertes 

A la nostra escola obríem les portes de tots els nostres espais per la lliure circulació 

dels infants. Degut a la situació sanitària, aquest curs, no obrirem la porta dels 

espais per evitar contacte entre els diferents grups. 
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Acollides 

 Aquest curs, les acollides les farem per grup de convivència estable, cada grup 

en el seu espai.  

Tastet de fruita 

Fins ara aquesta activitat tenia una dinàmica més lliure, voluntària i conjunta. 

Aquest curs, vetllarem per mantenir la mateixa dinàmica, però cada infant tindrà el 

seu plat per esmorzar individualment i així prevenir riscos.  

Festes i celebracions 

A la nostra escola celebrem les festes i tradicions conjuntament, convidant en 

diverses ocasions a altres institucions i col·lectius a fer concerts i altres activitats.  

Aquest curs hem valorat no convidar a altres entitats de fora de l’escola. 

Tanmateix, decidim continuar celebrant les festes per grups de convivència 

estable. Per exemple, la Castanyera anirà a cada espai a portar-nos les 

castanyes... adaptant cada celebració a les normes de seguretat i higiene  

marcades.  

A mesura de com transcorri el curs i progressi la situació sanitària anirem prenent 

decisions de com organitzar aquestes activitats.  

El passeig i les sortides 

Com a mesura de seguretat aquest curs 2020-21 no es realitzaran aquestes 

activitats. En funció de l’evolució de la pandèmia ens ho podríem replantejar.  

Alletament i entrada de l’escola 

Degut a la situació sanitària actual, no es preveu organitzar cap activitat i/o ambient 

de joc en aquest espai i si habilitar-lo per tal de que les mares puguin alletar 

evitant el contacte amb la resta d’infants.  No es permetrà alletar als espais de 

referència sinó que serà en un espai habilitat.  

 

Llibreta viatgera 

Decidim continuar amb el projecte de la llibreta viatgera, substituint la nina de roba 

per els Gegants de goma representants de cada espai, ja que per motius 
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d’higiene és més fàcil la seva desinfecció, i la llibreta estarà en quarantena el  

temps prudencial abans de ser entregada a les famílies. Com aquest projecte 

l’iniciaven cap al Novembre, depenent de la situació concreta en que ens trobem, 

així acabarem de decidir. 

7 .  HIGIENE 

L’estona d’higiene implica moments on els infants poden tenir la necessitat de rentar-se 
les mans i la cara, anar al lavabo, realitzar el canvi del bolquer o de roba. Són moments 
de gran importància que responen a necessitats físiques i garanteixen el benestar dels 
infants a l’escola.  

Cada infant disposa d’un niu per a guardar els seus estris personals (xumets, bolquers, 
tovalloletes humides, crema si en necessita i una bossa de roba per a guardar la roba 
bruta). Els xumets es guarden dins d’un estoigs o bossetes de plàstic individuals.  

A la capsa de la roba de recanvi de cada infant tela seva roba.  

A la zona de cada canviador també es disposa d’una aixeta amb sabó i paper a l’alçada 
dels infants perquè puguin rentar-se i eixugar-se sempre que ho necessitin.   

Els moments d’higiene es realitzen sempre d’acord amb les necessitats de cada infant, 
establint una atenció directa per tal de donar resposta a cadascuna de les necessitats 
d’una manera més personalitzada, creant un ambient el més tranquil .  
 

Pel que fa a la higiene de mans en infants s’ha de requerir el rentat de mans: 

  A l’arribada i sortida de l’escola 

 Abans i desprès dels àpats (tastet i bastonets) 

 Abans i desprès d’anar al lavabo 

 Abans i desprès de les diferents activitats 

 

8. PROTOCOL DE MALALTIES. ACTUACIONS I GESTIÓ DE CASOS. 

 

Aquest curs escolar caldrà tenir més present el protocol de malalties i ser més 

rigorosos i respectuosos, tant personal del centre com famílies, a l’hora 

d’observar, prevenir i actuar davant de qualsevol simptomatologia. 
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GESTIÓ DE CASOS COVID-19. Setembre 2020 
 
Segons la normativa del Departament d’Educació de la Generalitat i subjecte als 
canvis que es puguin anar fent segons l’evolució de la pandèmia. 
 

 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. 

 


