MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT I HIGIENE DAVANT LA COVID-19

Iniciem el curs 2020-2021 marcat per la situació de pandèmia per la COVID-19 que
implica prendre mesures preventives que afecten tant a nivell organitzatiu com a
nivell d’activitats i metodologia pedagògica. Tot i així, des de les Escoles Bressol
Municipals de Celrà encetem el curs amb la mateixa il·lusió i motivació que sempre
per oferir un espai de joc, acolliment, socialització, aprenentatge i creixement.
En el marc de la pandèmia, les EBM de Celrà adopten mesures preventives de
seguretat i higiene d’acord amb el Pla d’Actuació per al Curs 2020-2021 per a
Centres Educatius elaborat conjuntament entre el Departament d’Educació i el
Departament de Salut, de les quals us informem seguidament.
Requisits per accedir a les escoles
Tant personal del centre, com infants o famílies han de complir els requisits d’accés
a les escoles.
Cap persona podrà accedir a l’escola si presenta simptomatologia compatible amb
la COVID-19.
TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19
Infants menors de 14 anys











Febre o febrícula (>37,5°C)
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Congestió nasal
Mal de panxa
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap
Malestar
Dolor muscular

Majors de 14 anys











Febre o febrícula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll
Alteració del gust o l’olfacte
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap
Malestar
Calfreds
Dolor muscular

Així mateix, cap persona, ni infants, ni famílies, ni personal del centre, pot accedir a
l’escola si es troba en alguna de les següents situacions:





Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de
COVID-19
Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
Es troba en aïllament preventiu per ser contacte estret d’alguna persona
diagnosticada amb COVID-19.
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Grups estables
Els infants s’atendran en grups estables coincidint amb els grups – aula. Les dues
educadores de l’aula també seran estables i es minimitzarà el contacte entre els
infants i les educadores que no formin part del grup estable. Tot i això, qualsevol
educadora podrà atendre un infant de qualsevol grup en cas d’absència d’alguna de
les educadores referents o en cas d’incidència que ho requereixi. En qualsevol cas,
les educadores sempre portaran mascareta al tenir contacte amb els infants que no
formin part del seu grup estable.
Procés d’Acollida
Durant la primera setmana d’assistència a l’escola els familiars podran acompanyar
els infants en el procés d’acollida durant una hora a l’espai destinat al jardí. Durant
aquesta hora, la resta d’infants del seu grup que no fan acollida estaran a l’aula.
Els familiars hauran de portar la mascareta posada i evitar el contacte amb els
altres infants.
Entrades i sortides

Els infants han de ser acompanyats tant a l’entrada com a la sortida de l’escola per
una sola persona adulta que ha d’accedir al recinte escolar sempre amb mascareta i
respectant la distància de seguretat amb les altres.
En el moment d’arribada i recollida d’infants les educadores també portaran la
mascareta.
Les famílies no entraran a l’edifici escolar a no ser que així ho autoritzi el personal
del centre.
A l’EBM Trapelles infants i famílies han d’accedir a l’escola per l’entrada pel portal
del jardí i anar fins a la porta de cada aula.
La franja horària d’entrada a l’escola és de 8.30 a 9.30 h i per tant, els infants van
arribant esglaonadament. En cas de que coincideixin diferents famílies al mateix
moment, s’hauran d’esperar al portal exterior de l’escola que surtin unes per entrar
les altres. En cas de pluja es poden esperar davant la porta d’entrada principal on
estaran a aixopluc.
Les sortides es faran seguint la mateixa organització.
A l’EBM Gínjols infants i famílies han d’accedir a l’escola pel portal del jardí i anar
fins a la porta de cada aula.
La franja horària d’entrada a l’escola és de 8.30 a 9.30 h i per tant, els infants van
arribant esglaonadament. En cas de que coincideixin diferents famílies al mateix
moment, s’hauran d’esperar al portal exterior de l’escola que surtin unes per entrar
les altres. En cas de pluja es poden esperar a l’espai cobert que voreja l’edifici per
estar a aixopluc.
Les sortides es faran seguint la mateixa organització.
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Espais
Cada grup utilitzarà un espai fix d’aula amb els corresponents espais de lavabo i
canviador.
Els infants utilitzaran els accessos de les aules per sortir directament al jardí que
estarà sectoritzat per tal que cada grup jugui en espais diferenciats.
A banda, podran utilitzar dos dels espais de joc diferents (espai de moviment, espai
creatiu, espai de llum i foscor i espai de contes) que s’alternaran diàriament entre
grups per tal que els infants no comparteixin espai i material en un mateix dia.
Cada dia es desinfectaran els materials de joc abans de ser utilitzats pels infants de
cada grup.
El menjador i el dormitori seran espais d’us conjunt dels diferents grups i sempre es
mantindrà la distància de seguretat entre grups separant les taules i els llitets de
diferents grups.
Tant al menjador com al dormitori, les educadores portaran mascareta.
Circulació dins el centre
El personal s’organitzarà per tal que els diferents grups no coincideixin en els
passadissos de les escoles, de manera que s’esglaonaran els desplaçaments tant
per anar als diferents espais de joc com als espais de menjador i dormitori.
Els infants sortiran al jardí des dels accessos directes de cada aula.
Activitats
Aquest curs no s’organitzaran activitats conjuntes mentre la situació i la normativa
no ho permeti.
Durant el curs i per grups, es realitzaran sortides per l’entorn.
Sempre que la normativa ho permeti, s’organitzarà l’activitat “L’Hora del Cafè”
adreçat a famílies de l’escola amb la finalitat de compartir experiències i propostes.
Dansa: aquesta activitat es continuarà realitzant com cada curs. Es destinarà l’espai
de moviment per realitzar les sessions que es portaran a terme per una especialista
de l’Escola Municipal de Dansa que portarà la mascareta posada. Els infants que
assistiran a cada sessió són tots del mateix grup estable.
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Materials
Cada grup estable disposarà de cert material de joc d’us exclusiu tant a l’aula
estable com al jardí.
Aquest curs, a les aules i al jardí, només es proposaran materials que puguin ser
netejats i desinfectats al rentaplats, a la rentadora a alta temperatura o amb una
solució de base d’alcohol propílic al 70º.
Els materials seran desinfectats cada dia i sempre abans de ser compartits entre
infants de diferents grups en el cas dels materials dels espais de joc compartits.
Xumets i biberons
S’han de guardar dins estoigs o bossetes individuals que es puguin rentar. En cas
que hagin estat utilitzats es retornaran cada dia a la família per a la seva neteja i
desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada us.
Roba i calçat

Els pitets i tovallons s’han de portar en bosses de roba plastificades reutilitzables i
rentables en les que seran retornats diàriament per a la seva neteja.
Els infants han de tenir unes sabates d’us exclusiu per a l’escola. Les famílies les
portaran el primer dia i es quedaran al centre.
Les educadores tindran roba i calçat d’us exclusiu per al centre.
Cotxets

A l’EBM Trapelles les famílies deixaran els cotxets a l’espai habilitat per a aquesta
finalitat al lateral esquerre de l’edifici. Les persones acompanyants respectaran la
distància de seguretat per accedir a aquest espai.
A l’EBM Gínjols les famílies deixaran els cotxets a l’espai habilitat per a aquesta
finalitat, sota el porxo del jardí. És un espai tancat on els infants no hi poden
accedir. Si s’acumulen més d’una persona esperant per deixar el cotxet, s’haurà de
respectar sempre la distància de seguretat.
Higiene i distància
El Pla d’Actuació per al Curs 2020-2021 per a Centres Educatius estableix un
protocol d’higiene de mans que se seguirà tant per la neteja de mans de les
educadores com dels infants.
Les educadores seguiran pautes d’higiene estrictes i es rentaran sovint les mans
segons el que estableix el Pla d’Actuació per al Curs 2020-2021 per a Centres
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Educatius. D’acord amb el mateix document, rentaran les mans dels infants o
vetllaran per que se les rentin sols, si són autònoms.
A banda, el centre disposa de dispensadors de solució hidroalcohòlica per a l’ús del
personal de l’escola.
El canvi de bolquer dels infants es farà amb guants, com sempre. Durant el canvi
de bolquer les educadores portaran la mascareta.
Les educadores agafaran els infants a coll quan calgui i s’hi acostaran i hi tindran
contacte físic quan sigui necessari per cobrir necessitats importants de nens i
nenes. Es prioritzarà que aquest contacte més íntim el tinguin amb les educadores
del grup estable sempre que sigui possible.

Ventilació, neteja, desinfecció
Tots els espais de les escoles tindran les portes i finestres obertes sempre que sigui
possible per tal de mantenir els espais ventilats.
Quan les condicions climatològiques no permetin tenir finestres obertes de manera
permanent, els espais es ventilaran abans de l’entrada i sortida dels infants, 3
vegades més durant el dia, durant 10 minuts cada vegada.
Se seguiran els protocols de neteja d’espais i material establerts pel Departament
d’Educació.
Es netejaran i desinfectaran diàriament les superfícies d’us comú com canviadors,
poms de portes, interruptors de llum i taules i cadires del menjador, etc.
Protocol de gestió de possibles casos d’infecció
Les Escoles Bressol Municipals de Celrà seguiran el protocol de Gestió de Casos de
COVID-19 als Centres Educatius elaborat pels Departaments d’Educació i Salut del
qual se n’informarà de manera reduïda a les famílies dels infants escolaritzats.
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