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1. OBJECTE 
 

L'objectiu d'aquest pla és establir l’organització pedagògica, en situació de 

pandèmia i en cas de confinament parcial o tancament del centre; l’organització 
de grups d’infants, de professionals i d’espais i l’organització d’horaris i gest ió 

d’entrades i sort ides del centre.  Així com l’establiment de mesures per evitar la 
propagació del virus.  

 

2. GENERALITATS 
 

Aquest document està subjecte a possibles modificacions en funció de l’evolució 

de la pandèmia, el pla de vacunació i de les directrius vigents que s’estableixin 
des del Departament de Salut i del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya. 

 
Sempre que es produeixin modificacions que impliquin una revisió i actualització 

d’aquest document, es procedirà a incorporar els canvis i generar noves versions 
que s’anotaran a la portada per tal de garantir un correcte control documental. 

 

El pla d’organització de l’escola estarà aprovat pel Consell Escolar, es t robarà a 
disposició de la Inspecció d’Educació i de les famílies. Cal tenir present que si 

aquest document pateix modificacions, es tornarà a aprovar per Consell Escolar. 

 
Serà coneixedor del contingut d’aquest document tot el personal docent i no 

docent que treballa en el centre. Serà treballat periòdicament per tot l’equip en 
les reunions de claustre. Així com també es facilitarà als professionals externs. 

 

 

3. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

 
3.1. EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA COM L’ACTUAL 

 
Aplicant les mesures sanitàries de protecció necessàries, en una situació de 

pandèmia controlada, l’escola treballarà amb la màxima normalitat possible. Per 

aquest motiu es vet llarà per portar a terme el seu Projecte Educatiu seguint amb 
la programació anual corresponent per al curs 2021-22.  

  

3.2. EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE 

 
En cas de confinar un grup de convivència estable o es produeixi el tancament 
total de l’escola bressol, des de l’equip educatiu es facilitarà a les famílies un 

recull de propostes pedagògiques coherents al Projecte Educatiu de l’escola i 

fàcilment assimilables en l’àmbit domiciliari.  
 



 
 

 

Aquest document serà actualitzat a mesura que s’incorporen nous requeriments. 4 
 

Pla d’organització de centre. Curs 2021-22  
 

 

4. ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’INFANTS, DE PROFESSIONALS I D’ESPAIS 

 
L’organització es basarà en l’establiment de grups de convivència estable (GCE). 

En general,  es formaran els grups per estança i el personal assignat a la mateixa. 

Això permetrà que no sigui necessària la distància de seguretat establerta en 
1.5m (o superfície equivalent de 2.5m2) entre els membres del grup. 

 
Pel que fa al personal de suport que s’hagi de relacionar amb més d’un GCE  

durant la seva jornada laboral no podrà formar part d’ambdós grups. De la 

mateixa manera que professionals externs que es troben en contacte amb més 
d’un grup tampoc en podran formar part.  

 
Es considera GCE, el grup estança de referència de l’infant. Per tant, el nombre 

màxim d’infants d’un grup estable de convivència correspondran a les ràt ios 

marcades per la Generalitat de Catalunya per nivell. 
 

Per tant, l’organització de la l’escola és la següent: 

 S’estableixen un total de 4 GCE amb un nombre delimitat d’infants: 
 

Grup Nombre d’infants al GCE 

0-1les 

llunes 
8 infants 

1-2 els 

sols 
13 infants 

2-3 les 

estrelles 
20 infants(actualment 19) 

2-3 els 

coets 
20 infants(actualment 19) 

 

 En relació als professionals que formen part dels GCE: 
 

Grup 
Nom de 

l’estança 

Professionals interns del 

GCE 

Professionals 

interns fora 

del GCE 

Professionals 

externs fora 

del GCE 

0-1 Les llunes E.R.R G.R.V L.A.V 

1-2 Els sols C.B.A G.R.V  

2-3 Les estrelles F.B.R Y.N.V/M.G.S M.R.F 

2-3 Els coets A.S.B Y.N.V/M.G.S  

 
Aquesta informació estarà actualitzada permanentment, especialment quan es 

produeixi algun canvi, al TRAÇACOVID ja que és la via principal de comunicació 
diària de la situació del centre educatiu amb els departament de Salut i 

Educació. 

 
Els espais referents dels grups estables majoritàriament seran, a l’interior del centre, 

les seves estances i a l’exterior del centre, el seu espai reservat al jardí; evitant 

sempre el contacte entre altres GCE. 



 
 

 

Aquest document serà actualitzat a mesura que s’incorporen nous requeriments. 5 
 

Pla d’organització de centre. Curs 2021-22  
 

 

Si en algun moment es produís una situació on dos GCE coincideixen, tant a l’aire 

lliure com a l’interior, sempre es garantirà una distància de seguretat de 1.5m.  

  
A continuació es mostren els espais assignats a cada GCE:  

 

Grup 
Nom de 

l’estança 
Espai menjador 

Espai 

dormitori 
Espai exterior 

0-1 Les llunes A l’estança A l’estança Zona de jardí 

assignada 

1-2 Els sols A l’estança A l’estança Zona de jardí 

assignada 

2-3 (a) 
Les estrelles A l’estança A l’estança Zona de jardí 

assignada 

2-3 (b) 
Els coets A l’estança A l’estança Zona de jardí 

assignada 
 

 

4.1. ESPAI MENJADOR I DORMITORI 

 
El servei de menjador de l’escola bressol inclou els àpats i l’estona de descans dels 

infants. Els infants dinaran i faran la migdiada en l’espai establert per grup de 

convivència, per tal de no entrar en contacte amb d’altres grups.   
 

Sempre s’intentarà que la persona de referència del grup estable est igui amb els 

infants i en el cas que aquesta no est igui serà una de les persones de suport. Tant 
la persona referent del grup com la persona de suport que t ingui assignada (inclús 

en el cas d’estar compart ida amb un altre grup de convivència) hauran de portar 
les mesures higièniques que es consideri en cada moment. 
 

4.1.1. MENJADOR:  

 
Cal garantir la higiene de mans abans i després dels àpats. 
 

Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de l’espai 

del menjador almenys un cop al dia. Si les taules s’han ut ilitzat per alguna altra 
finalitat, aquestes també s’hauran de netejar i desinfectar abans d’ut ilitzar -se pel 

moment del dinar. 

 
 

S’ut ilitzarà la vaixella de centre i posteriorment es rentarà a més de 60º i l’esbandit 
serà a més de 82º per garantir la seva desinfecció. En cas contrari es realitzarà una 

prèvia desinfecció del parament (seguir protocol DA!-Mesures preventives enfront 

SARS-CoV-2 a cuina i menjadors elaborat pel departament de seguretat 
alimentària). 
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Els pitets ut ilitzats es guardaran a les bosses que les famílies hagin portat per 

aquest ús i es guardaran a les motxilles dels infants. Es recomana que les famílies 

port in una bossa de roba. 
 

Un cop acabada l’estona de dinar es procedirà a la seva ventilació. 
 

Cada grup dinarà i dormirà a la seva estança amb la seva mestra referent i 

compart int l’educadora de suport.  
 

4.1.2. MIGDIADA: 

 
La disposició dels llitets es posarà pensant que els infants est iguin col·locats de 

manera “cap i peus”. S’ha de tenir en compte que pel grup de convivència 
estable no cal deixar la separació d’1,5m entre els llitets. 

 
Caldrà ventilar les estances dest inades al descans un mínim de tres vegades al dia 

i realitzar-ne la neteja i desinfecció diàriament.   

 
L’espai de dormitori serà l’estança de referència per a cada CGE. 

Es recomana que els llençols i mantes no entrin en contacte entre ells en el 
moment del seu emmagatzematge. Els llits es guardaran apilant -los per grups 

estables. Els llençols seran rentats per les famílies 1 cop per setmana (els divendres) 

a una temperatura superior als 60ºC i seran retornats el dilluns de la setmana 
següent. Al recollir els llençols s’haurà d’evitar airejar-los. El dia que es ret irin els 

llençols es procedirà a la neteja i desinfecció dels matalassos. La freqüència 

mínima serà setmanal, exceptuant l’estança de nadons que es farà cada dos 
dies. 

 
4.2. ESPAI EXTERIOR (JARDÍ) 

 
Es prioritzaran les activitats al jardí, per t ractar-se d’espais amb menys risc per al 
contagi i estar ventilats constantment. En funció de la climatologia es podran 

modificar els horaris de sort ida al jardí.  

L’escola disposa de tres espais, un gran i de més petits que comunica directament 
amb l’estança dels nadons i un altre al costat de l’hort. 

 
El grup d’1-2 anys sort irà a jugar al pati-jardí de davant de l’estança dels nadons. 

El pati-jardí gran es delimitarà amb tanques de manera que quedarà dividit  en 

dos parts, així els dos grups de grans (2-3 anys) podran sort ir a jugar alhora tot 
garantint el no contacte entre aquests dos grups. 

El grup de nadons sort irà al jardí del costat de l’hort. 
 

Quan els infants est iguin al jardí s’aprofitarà per realitzar la ventilació de l’estança i 

així garantir la renovació de l’aire. 
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La sort ida al jardí es podrà fer de manera simultània, sempre que es pugui dividir 

en tants espais com grups de convivència i garantir la distància de seguretat 

entre els grups.  
Concretament a la llar d’infants els Pinyons tots els grups podran sort ir 

simultàniament ja que cada CGE té el seu espai delimitat per tanques. 
 

Quan els infants est iguin al jardí s’aprofitarà per realitzar la ventilació de l’estança i 

així garantir la renovació de l’aire.  

 

4.3. ESPAI ACOLLIDA I FAMILIARITZACIÓ 

 
4.3.1. ACOLLIDA 

 

L’espai d’acollida es mantindrà correctament ventilat. Abans d’accedir, tant els 

infants com els professionals hauran de realitzar una correcta higiene de mans i 
garantir la distancia de seguretat d’1,5m amb la resta de persones sempre que 

aquetes no formin part del GCE.  

 
Servei d’acollida matí (de 8:00 a 8:45h) és l’espai d’acollida dels infants abans de 

l’inici de l’horari escolar habitual per a les famílies que ho necessiten.  
Aquest servei s’haurà de realitzar en GEC (els mateixos infants amb els que 

comparteixin estança). Els d’infants de 2-3 anys estaran a la seva estança de 

referència. El grup de 0-1 any i el grup de 1-2 anys estaran a l’estança del grup de 
1-2 anys. Les responsables de les acollides seran les educadores de suport de 

referència al llarg del dia. 

 
Organització grups d’acollida matí: 

 
Dia Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

grup  1-2 

anys 

 2-3 

anys 

1-2 

anys 

2-3 

anys 

 1-2 

anys 

2-3 

anys 

  1-2 

anys 

2-3 

anys 

1-2 anys  1-2 

anys 

Educa

dora 

G.R.V Y.N.V G.R.V Y.N.V G.R.V Y.N.V G.R.V Y.N.V G.R.V Y.N.V 

 
 

 

Entrades i sort ides durant el servei d’acollida: 
 

Grup 1-2 anys entraran a l’escola per la reixa exterior lateral que dóna a la cuina i 
accediran a l’escola per la porta principal. Hauran de respectar la distància de 

seguretat i el torn d’entrada a dins de l’edifici.  

El grup d’infants de 2- 3anys entraran per la porta principal verda respectant la 
distància de seguretat i l’ordre d’arribada. Cada infant entrarà per la porta 

principal, respectant la distància de seguretat. La família deixarà a l’infant a la 

porta de la seva estança. 
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4.3.2. ADAPTACIÓ/FAMILIARITZACIÓ 

 

Com a norma general només podrà entrar una persona per infant  sempre que no 

presenti cap símptoma compatible amb la COVID-19 o els hagin presentat en els 
darrers 10 dies. Tampoc hi  podrà part icipar si ha t ingut contacte estret amb una 

persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els 
darrers 10 dies. Preferiblement aquesta persona t indrà la pauta de vacunació 

completa. 

 
La persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà 

de mantenir la distancia de seguretat (1,5m) amb la resta de persones de l’aula 

(inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). Quan no sigui 
possible mantenir la distància de seguretat, s’haurà d’establir torns per tal de no 

superar l’aforament establert a l’estança.  
 

La persona haurà de dur la mascareta correctament col·locada, i abans d’entrar 

en contacte amb els materials de l’estança s’haurà de rentar les mans amb aigua 
i sabó seguint les instruccions de la correcta higiene de mans, i evitarà dur 

elements que s’hagin de deixar al terra, com poden ser motxilles, bosses, etc. 
 

És important que durant aquest moment l’espai est igui correctament ventilat. 
 

 
4.4. ESTANCES 

 
Donada la situació actual, les estances s’adaptaran amb propostes de material 
que es puguin rentar i desinfectar correctament. Donat que cada estança 

acollirà a un grup de convivència estable no cal ret irar tots els materials que 
normalment hi ha a les estances, sinó que s’haurà de tenir cura d’anar-los 

netejant i desinfectant un cop a la setmana (sempre i quan no es comparteixin 

amb altres GCE). Per tant, les estances han de continuar sent espais acollidors 
amb propostes enriquidores perquè els infants en gaudeixin. Si el temps ho permet 

es potenciaran les propostes a l’exterior per tal de gaudir del jardí de l’escola. No 
es podran dur joguines de casa. 

 

Els materials/joguines seran exclusius d’un grup de convivència i s’establirà un 
circuit  de rentat i desinfecció setmanal. 

 

Es t indrà especial cura amb els espais comuns com són la sala polivalents o  sala 
de llum. Aquests espais es podran continuar fent servir pels diferents grups de 

convivència sempre que es desinfectin els material entre l’ús de cada grup. Es 
recomanable planificar l’ús d’aquests espais d’un mateix grup per dia, de manera 

que es pugui desinfectar al final de la jornada. Per tant, es poden originar dos 

escenaris: 
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Escenari 1: cada dia un grup de convivència o una part d’aquest farà ús dels 

espais i és netejaran un cop al dia, al final de la jornada. 
Escenari 2: durant un mateix dia passaran més d’un grup de convivència o 

fraccions d’aquests. En aquest supòsit  s’haurà de garantir la neteja i desinfecció 
de l’espai entre grups o fraccions de grup que no pertanyin al mateix grup de 

convivència. 

 
Per tal de garantir la neteja i desinfecció dels diversos materials i joguines de les 

estances es seguirà el protocol de neteja elaborat pel departament de Qualitat 

de Cavall de Cartró on es descriuen els procediment i els productes adients per 
tal efecte. 

 
4.5. NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ DEL CENTRE 

 
Pel que fa a la neteja i desinfecció de l’escola, en general es seguiran els 
procediments establerts en el PT-11.1-NETEJA I DESINFECCIÓ ESCOLES-CAVALL-

MY20-V01. 

 
Es procurarà ut ilitzar materials que siguin fàcilment desinfectables i s’evitarà l’ús 

d’elements tèxt ils que no poden ser desinfectats mecànicament, com per 
exemple les catifes de grans dimensions que requereixen de processos similars al 

sacsejament i l’airejament de les part ícules en suspensió. 

 
Degut a les noves mesures establertes pels departaments de Salut i Educació on 

s’exposa que la via de transmissió de la COVID-19 a través de les superfícies és 
molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment , durant el curs 2021-22 

s’ajustaran les freqüències de neteja sent aquestes les següents: 

 

 Estances dels infants: 
 

Elements/Materials Freqüència Torn orientatiu 

Paviment 1 cops al dia Final de la jornada 

Taules i cadires 1 cop al dia Final de la jornada 

Taules i cadires menjador 
Després de 

cada ús 
Després de cada ús 

Canviadors 
Després de 

cada ús 
Després de cada ús 

Lavabos 
Després de 

cada ús 
Després de cada ús 

Mobiliari i altres superfícies 

inferiors 
1 cop al dia Final de la jornada 

Mobiliari i altres superfícies 

superiors 

1 cop a la 

setmana 
Final de la jornada 

Elements de roba en 

contacte amb els infants  

1 cop a la 

setmana 
Final de la jornada 
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Material emprat en les 

propostes1 

1 cop a la 

setmana 
Final de la jornada 

Contenidors residus 1 cop al dia Final de la jornada 

 

 Zona d’entrada principal a l’escola, zones comunes: 

 
Elements/Materials Freqüència Torn orientatiu 

Paviment 1 cop al dia Final de la jornada 

Taules/Taulells d’atenció 

al públic2 
1 cop al dia Final de la jornada 

Manetes/poms de les 

portes principals 
1 cop al dia Final de la jornada 

Ordinadors (teclat/ratolí) 1 cop al dia Final de la jornada 

Material d’oficina 

compartit 
1 cop al dia Final de la jornada 

Mobiliari i altres superfícies 

inferiors 
1 cop al dia Final de la jornada 

Mobiliari i altres superfícies 

superiors 

1 cop a la 

setmana 
Final de la jornada 

Elements tèxtils sense 

contacte directe amb 

infants 

1 cop a la 

setmana 
Final de la jornada 

Elements tèxtils amb 

contacte directe amb 

infants3 

Després de 

cada ús 
Després de cada ús 

Contenidors residus 1 cop al dia Final de la jornada 

 
 

 Despatx Direcció del centre (ús exclusiu): 

 
Elements/Materials Freqüència Torn orientatiu 

Paviment 1 cop al dia Final de la jornada 

Ordinadors (teclat/ratolí) 1 cop al dia Final de la jornada 
Material d’oficina 

compartit 
1 cop al dia Final de la jornada 

Mobiliari i altres superfícies 

inferiors 
1 cop al dia Final de la jornada 

Mobiliari i altres superfícies 

superiors 

1 cop a la 

setmana 
Final de la jornada 

Contenidors residus 1 cop al dia Final de la jornada 

 

 Sala de reunions de l’equip educatiu: 

                                        
1 El material emprat a les propostes es podrà desinfectar un cop a la setmana sempre que no es comparteix i amb infants d’un alt re GCE. Si 

es comparteix en, s’hauran de desinfectar després de cada ús.   

2 Si les taules o espais d’atenció son ut ilitzades per l’atenció a les famílies o alt re personal ex tern presencialment en el centre serà necessari 

desinfectar la taula amb DESCOL i paper d’un sol ús després de cada reunió. 
3 Elements tèx t ils en zones comunes (fora de l’estança de referència) relacionats amb espais de joc, espais de relax ació, etc. on els infants 

interaccionen act ivament i estan dest inats a ser ut ilitzats per diferents GCE.  
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Elements/Materials Freqüència Torn orientatiu 

Paviment 1 cop al dia Final de la jornada 

Taules i cadires 1 cop al dia Final de la jornada 

Manetes, poms de 

portes/armaris 
1 cop al dia Final de la jornada 

Ordinadors (teclat/ratolí) 1 cop al dia Final de la jornada 

Material d’oficina 

compartit 
1 cop al dia Final de la jornada 

Mobiliari i altres superfícies 

inferiors 
1 cop al dia Final de la jornada 

Mobiliari i altres superfícies 

superiors 

1 cop a la 

setmana 
Final de la jornada 

Contenidors residus 1 cop al dia Final de la jornada 

 

 Vestuari de els/les professionals: 

 
Elements/Materials Freqüència Torn orientatiu 

Paviment 1 cop al dia  Final de la jornada 

Lavabos 
Després de 

cada ús 
Després de cada ús 

Taquilles 1 cop al dia Final de la jornada 

Mobiliari i altres superfícies 

inferiors 
1 cop al dia Final de la jornada 

Mobiliari i altres superfícies 

superiors 

1 cop a la 

setmana 
Final de la jornada 

Contenidors residus 1 cop al dia Final de la jornada 

 

 Magatzem de neteja/Zona de rentat: 

 
Elements/Materials Freqüència Torn orientatiu 

Paviment 
1 cop a la 

setmana 
Final de la jornada 

Material i utensilis de 

neteja 

Cada torn de 

neteja 

Després de cada 

torn 

Interior de rentadores i 

assecadores 

1 cop a la 

setmana 
Final de la jornada 

Mobiliari i altres superfícies 
1 cop a la 

setmana 
Final de la jornada 

Contenidors residus 1 cop al dia Final de la jornada 

 
La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en els 

espais interiors per tant, sempre que sigui possible, es mantindran els finestres i 

portes obertes generant una ventilació creuada continua. Es t indrà especial cura 
en les següents situacions: 

 

 Sempre que s’ut ilitzin productes de neteja i desinfecció 
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 A l’espai d’acollida i període d’adaptació 

 En canviadors i lavabos 

 En les estones de menjador 
 Quan professionals que no pertanyin al GCE hagin d’interactuar amb 

aquest. 
 Quan es produeixin reunions d’equip presencials. 

 Quan accedeixin al centre personal extern (famílies, inspectors, tècnics, 

etc.) 
 A les estances 

 Als vestuaris 

 
Les directrius bàsiques a seguir a les estances són: 

 
- Es ventilaran les estances a part ir del moment en què arribin els infants, 

durant el dia i al final de la jornada. 

- Durant la jornada, a les estances s’obriran les finestres per ventilar com a 
mínim durant 5 minuts cada 30 minuts d’activitat.  

- Mentre els infants est iguin al jardí i quan l’estança est igui buida es realitzaran 

ventilacions totals de 10 minuts per renovar bé l’aire.  

- Al final de la jornada es mantindran les finestres i portes obertes de les 

estances com a mínim durant 30 minuts. 
 

Per tal de respectar les distàncies de seguretat entre els professionals i poder 

mantenir un límits admissibles pel que fa la concentració de CO2 en l’ambient dels 
espais del centre que comparteixen els professionals, s’han establert uns 

aforaments màxims en totes les zones comunes i quan és necessari s’estableix 
torns d’accés als mateixos.  

 
Zona/Espai Aforament Torn d’accés Professionals  

Recepció/vestíbul 

entrada 
5 NA NA 

Vestuari 1 1 

Primer torn: 7:50h  

                    7:55H 

Y.N.V 

G.R.V 

Segon torn: 8:25h 

                     8:30H 

                     8:35H  

                    8:40H 

E.R.R 

C.B.A 

F.B.R 

A.S.B 

Lavabo 

professionals 1 
1 NA NA 

Sala de mestres 2 
Segons horari treball 

intern (individual) 
NA 

Magatzem 

material 

1 
NA NA 

Magatzem neteja 1 NA NA 
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5. ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I DE SORTIDES 
 

5.1. HORARIS 

 
Els horaris de La llar d’infants els Pinyons són els següents: 

 
HORARI SERVEI 

8 a 8.45h Acollida 

9 a 12.00h  Escolaritat 

12 a 15h Menjador i descans 

15 a 17h Escolaritat 

 

 
5.2. ENTRADES I SORTIDES 

 
5.2.1. REQUISITS GENERALS D’ACCÉS A L’ESCOLA 

 

Per poder accedir a l’escola les persones han de complir les següents condicions: 

 

 Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o 
febrícula per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, 

refredat nasal*, fat iga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb 

vòmits o diarrea, pèrdua d'olfacte o gust en infants grans i adolescents) o 
amb qualsevol alt re quadre infecciós.  
(*) Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només 
s'haurien de considerar símptomes potencials de cov id-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la 
llista de símptomes 

 No convivents o contacte estret amb posit iu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 10 dies anteriors.  
.  

 

5.2.2. CIRCUITS DE CIRCULACIÓ DINS DEL CENTRE 
 

El centre disposarà de senyalitzacions i cartells informatius, en especial a les zones 

comunes, que indicaran els sent its de circulació, la distància de seguretat , 

informació sobre els accessos, aforaments màxims permesos, etc. per tal d’evitar 
grans aglomeracions i vet llar perquè no coincideixin més d’un grup estable sense 

mantenir la distància interpersonal d’1,5m. 

 
També es disposaran de cartells informatius que serveixin de recordatori sobre la 

correcta higiene de mans, higiene respiratòria, distanciament social, ús de la 
mascareta, etc. 

 

Per minimitzar riscos i evitar aglomeracions, els lavabos d’accés al públic 
romandran tancats. 

 
5.2.3. ENTRADES I SORTIDES DELS INFANTS I FAMÍLIES 
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Les entrades i sort ides del centre sempre es faran de manera esglaonada, tenint 

en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables. 

 
L’obertura de les portes es farà de manera esglaonada per torns. Hi haurà un 

primer torn de 8:45h a 9h i un segon torn de 9h a 9:15h. Cada GCE dels grups de 2-
3 anys estarà dividit  en dos grups, un farà el primer torn i un altre el segon, de 

manera que l’entrada sigui més fluïda. 

 

Grup 
Nom de 

l’estança 
Accés 

Entrada 

Matí 

Sortida 

Matí 

Entrada 

Migdia 

Sortida 

Tarda 

0-1 Les llunes 

Reixa 

camí de 

sorra 

De 8’45 a 

9’15h 

De 

11’45 a 

12h 

14:45h A 

15h 

De 16’30 

a 17h 

1-2 Els sols 

Reixa 

camí de 

sorra 

De 8’45 a 

9’15h 

De 

11’45 a 

12h 

14:45h A 

15h 
De 16’30 

a 17h 

2-3 a Les estrelles 

Porta 

principal 

escola 

1r torn: De 

8:45 a 9h 

2n torn: 

de 9h a 

9’15h 

De 

11’45 a 

12h 

 

De14:45h 

A 15h 

 

De 16’30 

a 17h 

2-3 b Els coets 

Porta 

principal 

escola 

1r torn: De 

8:45 a 9h 

2n torn: 

de 9h a 

9’15h 

De 

11’45 a 

12h 

14:45h A 

15h 
De 16’30 

a 17h 

Zona d’aïllament 
Porta 

principal 
    

 

 
Les famílies deixaran als infants a la porta de la seva estança i no accediran a 

l’interior d’aquesta. 
Els grups de nadons i el grup de 1-2 anys les famílies accediran a la porta de les 

estances entrant a dins del centre per la sala polivalent. Per tal d’evitar 

aglomeracions hi haurà un aforament de 5 famílies dins la sala polivalent. Hauran 
de respectar la distància de seguretat i el torn d’entrada a dins de l’edifici, 

podran accedir a deixar l’infant sempre i quant no superi l’aforament establert. 
Cada familiar haurà de treure les sabates a l’infant, deixar-les a sota del seu 

penjador i posar-li les netes. 

 
Cada infant haurà de venir acompanyat per un sol membre de la família, o la 

persona en qui la família delegui i hauran de dur mascareta. Per poder realitzar les 

entrades i sort ides amb major agilitat és important respectar la porta d’entrada a 
l’escola i els circuits establerts pel centre. A l’arribar a l’escola bressol no serà 

necessari prendre la temperatura als infants.   
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Per entrar dins de l’escola, les persones (familiars o persona de referència dels 

infants) hauran de dur mascareta quirúrgica o bé higiènica, realitzar una correcte 

higiene de mans i seguir les indicacions dels centre tenint en compte que només 
es podrà circular pels espais habilitats.  

 
L’espai per emmagatzemar els cotxets es t robarà a la part exterior de l’edifici 

amb un aforament de 10 cotxets per tal d’evitar l’aglomeració de persones, tenint 

en compte que s’haurà de garantir la distància de seguretat entre elles.   
 

Hem dest inat la sala de llum per a la a zona d’aïllament.  

 
Els infants del grup de 1-2 anys per accedir a l’estança, es canviaran les sabates 

per uns mit jons o bé un altre calçat còmode i de fàcil col·locació, tot deixant les 
sabates del carrer en un lloc habilitat. 

 

En relació a les sort ides amb els infants programades en el pla anual del centre es 
podran realitzar sempre i quan es pugui garantir que no hi ha contacte amb altres 

GCE. 

 
Pel que fa a les festes i celebracions presencials amb les famílies queden 

temporalment suspeses. Aquest requisit  està subjecte a possibles modificacions en 
funció de l’evolució de la pandèmia. 
 

5.2.4. ENTRADES I SORTIDES DELS PROVEÏDORS/PERSONAL EXTERN 

 

 Proveïdors de material: 

De manera general és limitarà l’entrada dels proveïdors al centre. En cas 

que sigui imprescindible la seva entrada s’establirà el circuit  que han de 
realitzar i les mesures higièniques que han de complir. Pels productes 

alimentaris el personal de cuina serà l’encarregat de rebre’ls i seguir el 
procediment marcat pel departament de seguretat alimentària. En el cas 

dels productes no alimentaris serà la direcció del centre qui els rebrà i 

seguirà les mesures de seguretat establertes. 
 

Proveïdor Zona de recepció 

Materials no 

alimentaris 
Entrada principal 

Materials alimentaris 
Entrada exclusiva 

cuina 

 
 Proveïdors de serveis: 

Només entraran al centre els proveïdors que realitzin serveis indispensables 

pel funcionament del servei, com manteniment i neteja . Aquests hauran 

d’entrar amb les mesures higièniques establertes en cada moment i sempre 
estaran supervisats per la direcció del centre. Sempre que sigui possible, 

s’evitarà que entrin en contacte amb els GCE mentre realitzin les seva 
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act ivitat  i no sigui possible la distància de seguretat. S’haurà de tenir 

especial cura amb tot allò que manipulin, per tant hauran de realitzar-se la 

higiene de mans a l’entrar al centre, en cas de canviar d’estances i 
complementar amb la ut ilització d’hidrogel si la situació ho requereix. 

 
 Professionals externs: 

Pel que fa als professionals externs t indran la mateixa consideració que els 

professionals interns pel que fa als accessos a l’escola. 

Per minimitzar riscos i facilitar la traçabilitat de possibles casos, es necessari 
planificar la seva activitat de manera que en el mateix dia només est igui en 

contacte amb un GCE. I  es deixarà registre d’aquesta informació. 

Quan est igui en contacte amb un GCE o realitzi coordinacions amb l’equip 
s’haurà de garantir la distància de seguretat d’1,5m entre les persones i l’ús 

de la mascareta.    
 
5.2.5. ENTRADES I SORTIDES DELS PROFESSIONALS 

 

Les entrades i sort ides dels professionals es realitzaran de manera esglaonada en 
coherència als torns establerts d’ús dels vestuaris. 

 
Abans de l’entrada al centre serà necessari que es realitzi un control de 

simptomatologia, la presa de temperatura  corporal i una correcta higiene de 

mans. 
 

El personal ut ilitzarà un calçat exclusiu per l’interior de l’escola. 

 
Sempre que sigui necessari la interacció del personal que no sigui del GCE s’haurà 

de garantir una distància de seguretat de com a mínim 1.5m, en un espai ventilat. 
Es recomana que sempre que sigui possible les reunions d’equip es realitzin de 

manera telemàtica, o si no és possible a l’exterior o en un espai que garanteixi la 

distància de seguretat i disposi de fàcil ventilació natural creuada.  
 


