4. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la disminució de la
transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.
4.1 Limitació de contactes / grups estables
El personal docent i el personal de serveis, utilitzarem la mascareta (inici de curs,
setembre 2020), encara que estiguem amb grups d’infants de convivència estables.
El personal educador i el cuiner utilitzarem dos taules per dinar, mantindrem així la
distància de 1,5 metres entre nosaltres.
4.2.3 Ús de mascareta
Col·lectiu
1r cicle d’educació infantil (0-3 anys)

Indicació
No indicada

En el carrer i a l’entrar a l’escola bressol el personal del centre porten la mascareta
durant tota la jornada laboral.
4.5.3 SEGUIMENT DE CASOS
Plantilla «Traçacovid»
Es fa un seguiment dels casos que requereixen la prova PCR i es fan anotacions en el
full de l’excel de Traçacovid que va enviar Educació. En aquesta graella queda registrat
el nom i cognoms de l’infant, la seva TIS, el dia que li fan la prova PCR, el dia i el
resultat de la prova i el dia que l’infant torna a l’escola bressol.
Paral·lelament amb el EAP Sarrià, ens mantenim en contacte amb l’Ariadna, la nostre
gestora de Covid.
Ella té els noms i telèfons de tots els infants que formen els grups estables.
També te els telèfons de tot el personal educador.
S’estableix la comunicació de les proves PCR fetes en els infants de l’escola bressol i el
resultat posterior, i en cas de confinament ella ens informa del dia que l’infant pot
tornar a l’escola.
5.3 Grups estables, espais
El curs 2020-2021 tenim matriculats 63 infants.
Disposem de 6 aules i un espai-aula que es podria habilitar si fos necessari disminuir
les ràtios.
Disposem d’un dormitori amb capacitat de 45 infants i un dormitori (aula) petit per
8/10 infants.
Tenim un espai central que l’utilitzem com a menjador pels grups de 1-2 anys i 2-3
anys. El grup de nadons mengen a l’aula.
Organitzem grups estables a partir del nombre d’alumnes i el nombre d’educadores
tutores.
Grups d’alumnes amb els seus tutors:
Nadons: 8 alumnes, dos educadores tutores (la directora en horari de 9h a 13h), un
espai referent.
Grup 1-2 petits: 6 alumnes, una educadora tutora (amb reducció 1/3 per la tarda),
un espai referent. Una educadora suplent per la tarda.
Grup 1-2 mitjans: 7 alumnes, una educadora tutora, un espai referent.

Grup 1-2 grans i 2-3 anys (finals d’any): 12 alumnes, dos educadores tutores (una
amb reducció 1/3 per la tarda), un espai referent amb possibilitat d’obrir un altre
espai si fos necessari. Una educadora suplent per la tarda.
Grup 2-3 anys: 14 alumnes, una educadora tutora, un espai referent.
Grup 2-3 anys: 16 alumnes, una educadora tutora, un espai referent. Pels dos grups
de 2-3 anys tenim una educadora (reforç) per les dues aules, per la tarda aquesta
persona fa una reducció 1/3 per la tarda. Portarà la mascareta obligatòria durant la
jornada laboral, ja que estarà atenent dos grups estables.
Les educadores suplents en la franja de tardes utilitzaran la mascareta obligatòria.
A l’interior de l’escola el grup estable ocuparà el mateix espai físic, els alumnes seran
sempre els mateixos.
GRUP

ALUMNES

NADONS

8

MONTSE LÓPEZ
MÒNICA SINGLA

AULA
CUQUES DE
LLUM

6

MÒNICA GARCIA

AULA DE LES
ORENETES

1-2 MITJANS

7

*TAMARA SERRANO
MONTSE TURA 1/3

MONTSE
TURA
reducció 1/3

AULA DELS
MUSSOLS

1-2 i 2-3
ANYS

12

*HELENA AGULLÉ
ELENA BATLLORI

AIDA CLARIO
reducció 1/3

AULA DELS
ERIÇONS

16

CRISTINA GARCIA
*AÏDA MASDEMONT

reducció 1/3

AULA DE LES
LLÚDRIGUES

14

NURI SENEN
AÏDA MASDEMONT

LAURA
AGUILAR
reducció 1/3

AULA DELS
ESQUIROLS

1-2 PETITS

2-3 ANYS
2-3 ANYS

EDUCADORES
ESTABLES

ALTRES
DOCENTS

*CDIAP

ESPAI
ESTABLE

*Educadores que han sol·licitat reducció de terç de jornada per les tardes.
*Els professionals del CDIAP, fan tres visites durant el curs escolar. Normalment tenim
el calendari quan s’inicia el curs.
5.4.6 Espais de reunió i treball per al personal
Per fer les trobades dels claustres utilitzem l’espai de l’aula de nadons, podem
mantenir la distància d’1,5m entre nosaltres i parlem sense la mascareta.
5.5.1. Entrades i sortides
Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, obrirem la porta
principal de les 8:45h a les 9:15h tenint en compte el nombre de grups estables.
L’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10
minuts cadascun.
Els grups de 2-3 anys utilitzaran l’accés exterior, c/ Joan Fuster, entraran pel pati de
2-3 anys per accedir a l’aula des de l’exterior.
El grup del mòdul entrarà per l’accés del c/ Joan Fuster, passaran pel pati fins l’aula
del mòdul.

Els grups de nadons i 1-2 anys entraran en el recinte de l’escola i deixaran a l’infant a
la porta d’accés de l’aula.
Les famílies entraran dins l’espai-aula per deixar els infants que no caminen a l’aula.
Les famílies seguiran totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i
gel hidroalcohòlic i sempre mantindran la distància de seguretat.
Grups
Nadons i dos grups 1-2 anys

Accés
Dins el recinte escolar, porta de l’aula

Grup mòdul

Des de la porta c/ Joan fuster

Grups 2-3 anys

Des de la porta c/ Joan fuster

RECOLLIDA TARDA:
Els infants a les 16:30h estaran en el pati sempre que la climatologia ho permeti. Les
famílies entraran pel c/ Joan Fuster i recolliran els infants des del pati.
L’hora de recollida és de les 16:30h a 17h
Fora de l’horari d’entrada 8:45h a 9:15h o de sortida 16:30h a 17h s’utilitzarà la porta
principal.
5.7 Altres activitats
5.7.1 Acollida matinal
No podem complir el protocol que necessita l’aula d’acollida perquè no disposem d’una
aula per oferir només l’acollida matinal. De moment aquest curs 2020-2021 no
podrem oferir aquest servei a les famílies.
5.8 Sortides
No farem sortides aquest curs 2020-2021.
Les festes tradicionals es portaran a terme a nivell intern, amb els grups estables.

