
       
 

Escola Bressol Municipal Can Riva 

 

PLA D´ORGANITZACIÓ PER A L´OBERTURA ( CURS 21-22) 

 

Aquest Pla d’Obertura de Centre per al curs 2021-2022 ha estat elaborat a partir de les instruccions 

excepcionals que el Departament d’Educació ha establert en el marc de la pandèmia per Covid que 

està vivint la nostra societat. A L’HORA DE REALITZAR AQUEST PLA EN TOT MOMENT S’HA 

PRIORITZAT LA SEGURETAT, LES MESURES HIGIÈNIQUES I S’HA PROCURAT MANTENIR LA QUALITAT 

DE L’ENSENYAMENT, AIXÍ COM EL SEGUIMENT DE LA LÍNIA PEDAGÒGICA QUE DEFINEIX EL NOSTRE 

CENTRE. 

El Departament d’Educació de la Generalitat, autoritat competent en matèria educativa a Catalunya, 

segueix prioritzant garantir el dret a l’educació de tot l’alumnat a partir de l’atenció presencial i 

grupal en els centres educatius. Mentrestant, les mesures acordades pel Departament han 

d’adequar-se a les indicacions de les autoritats competents en matèria de salut pública i protecció 

civil segons els reials decrets d’estat d’alarma i els acords del Govern de la Generalitat i a partir de 

l’evolució territorial. I, per damunt de tot, al deure inexcusable de garantir la màxima seguretat de 

l’alumnat, del personal docent, tècnic i d’administració i serveis dels centres educatius i de les 

famílies que conformen la comunitat educativa.  

Seguint les instruccions del Departament d´ensenyament, a continuació s´exposa el Pla d´organització 

bàsic del centre, pel curs 2021-2022, presentat al Consell Escolar de centre, el dia 21 de Juliol de 2021. 

Des del centre s´estableix que en el cas de confinament parcial o tancament del centre, l´equip docent 

portarà a terme un seguiment oferint a les famílies diàriament recursos i propostes educatives, per tal 

de garantir el vincle i l´acompanyament educatiu a les famílies del centre. 

 

DADES DEL CENTRE 

Denominació: Escola Bressol 
Municipal Can Riva 

Titularitat: Ajuntament de les 
Masies de Voltregà 

Codi de centre: 08066644 

Codi Postal i localitat: 08508, Les Masies de 
Voltregà 

 

 



       
 

 

 

 

 

DADES DEL PERSONAL ( DOCENT I PAS) AMB ATENCIÓ PRESENCIAL. 

 

En cap cas s´incorporarà personal amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 o amb 

qualsevol altre quadre infecciós  positiu per SARS-CoV 2. Tanmateix tampoc s´incorporaran 

persones amb patologies que puguin valorar-se com factor de risc. 

 

 

EQUIP EDUCATIU PEL CURS 2021-2022: 

Equip Docent 3 TUTORES 

- Berta Pujadas 
- Ester Boy 
- Eva Serra 

     3 SUPORTS 

- Bet Bover 
- Sira Rovira  
- Sílvia Rusiñol 
- Tanit Forn 

Direcció 1 membre 

- Sílvia Rusiñol 

PAS 1 membre 

- Francina Puig 

 

 

 

 

 

 



       
 
 

ASSISTÈNCIA D´ALUMNAT 

El centre iniciarà el curs 2021-2022, amb un total de 45 alumnes distribuïts de la següent manera: 

- Aula 1 any 

- Aula mixta 

- Aula 2 anys 

 

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES I DEL PROFESSORAT 

A l´hora de plantejar l´organització del centre, sobretot pel que fa als grups estables, als suports i als 

espais, hem prioritzat poder preservar al màxim el nostre projecte educatiu, tenint en compte les 

directrius establertes. 

És per això que hem intentat mantenir tot allò que considerem essencial per poder acompanyar als 

infants, tant en els seus processos d´aprenentatge com en els processos emocionals i vitals. 

Les mesures sanitàries no permeten la interacció entre infants de diferents grups en espais tancats, 

això fa que haguem de renunciar a un dels trets que defineixen la nostra manera de fer i ser: entendre 

l´escola com un espai d´interacció entre iguals. 

L´inici del curs 2021-2022 serà amb grups que seran estables i fixes per poder tenir la traçabilitat de 

contactes en cas de contagi. L´alumnat sempre estarà al mateix grup, amb els mateixos companys i en 

el mateix espai, i sempre que sigui possible, també el docent serà el mateix. 

Cada grup-classe tindrà una tutora i la jornada laboral de la qual, transcorrerà en la mesura del possible 

en el grup de referència. 

 

NOMBRE D´ALUMNES PER NAIXEMENT: 

Nascuts 2019 22 

Nascuts 2020 23 

 

 

En aquest context, hi haurà en funcionament de 3 aules: 

 

Aula 1 any 13 alumnes 

Aula mixta 13 alumnes 

Aula 2 anys 19 alumnes 

 

 

 



       
 
 

 

L´equip educatiu es distribuirà de la següent manera: 

NIVELL NOMBRE 
ALUMNES 

MESTRES 
ESTABLES 

ALTRES DOCENTS 

Aula 2 anys 19 1 1 

Aula mixta 13 1 1 

Aula 1 any 13 1 1 

 

Limitarem el contacte entre els diferents grups i la resta de personal del centre, evitant els espais 

compartits ( menjador, dormitori...) i mantenint la distancia de seguretat. 

En el cas de ser inevitable haver de compartir espais, ho farem de manera esglaonada i amb la distància 

de seguretat requerida entre els alumnes que conformen grups bombolles diferents. 

 

PERSONAL DOCENT 

El personal docent i no docent (PAS) portarà mascareta, quan no sigui possible mantenir el 

distanciament físic de seguretat. 

El personal docent i no docent, disposarà de roba i calçat d´ús exclusiu per al centre. La roba haurà de 

ser rentada a una temperatura >60 graus diàriament. 

 

ENTRADES I SORTIDES 

El servei del centre, comprendrà l´horari lectiu de 9.00h a 17.00h. 

L´entrada serà de 9.00 a 9.30h per garantir l´afluència esglaonada i evitar aglomeracions, sempre 

mantenint la distancia de seguretat, aprofitant els accessos exteriors de les instal·lacions. 

 Per evitar concentracions l´acompanyament dels infants a l´escola, el farà una única persona. Les 

persones que portin i recullin els infants hauran de portar mascareta i guardar les distàncies de 

seguretat fora del recinte. 

Seguint les indicacions del Pla d´Actuació per al curs 2021-2022 per als centres educatius, es recomana 

que els pares i mares només accedeixin a l´interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el 

personal del centre, seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre 

mantenint la distància de seguretat. Aquesta mesura preventiva serà sotmesa a modificació en funció 

de l´evolució de la pandèmia. 

 

 

 

 



       
 
 

 

 

ACCESSOS QUE UTILITZAREM PER REPARTIR ELS FLUXOS D´ENTRADA: 

L´organització de les entrades serà la següent: 

Sempre que la infraestructura d´accessos diferenciats ho permeti es prioritzarà una franja horària 

àmplia d´entrada i s´evitaran les aglomeracions gràcies a les entrades per diferents accessos. 

 

Els grups entraran: 

 

- L´aula d´1 any: de 9 a 9.30: Per la porta blanca principal ( accés 1) 

- L´aula mixta: de 9 a 9.30:  Per la porta de la terrasseta corresponent que accedeix a l´aula  

(accés 2) 

- L´aula 2 anys: De 9 a 9.30:  Per la porta de la terrasseta corresponent que accedeix a l´aula 

(accés 3) 

 

Les sortides de cadascun dels grups-classe, es faran pel mateix lloc, pel qual s´ha entrat. 

 

IDENTIFICACIÓ DELS ESPAIS QUE OCUPARAN CADA GRUP-CLASSE 

 

Grup 1 any Aula lactants 

Grup mixta Aula Belluguets 

Grup 2 anys Aula juganers 

 

Tos aquests espais tenen una mesura bàsica de referència de 4 m2 per alumne i estan aïllats els uns 

dels altres. El personal docent vetllarà perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i 

ens els espais comuns, a fi de mantenir la distància física. 

PATI 

La sortida al pati serà seqüenciada. Tenint en compte les dimensions  del nostre espai exterior, podran 

coincidir més d´un grup. En el supòsit que coincideixin simultàniament, cada un dels grups-classe, 

s´ubicarà en un espai separat mantenint la distància i la seva traçabilitat. 

Les joguines i les activitats físiques es realitzaran de manera individual o en grups reduïts per tal de 

garantir les mesures de distanciament físic. 

 



       
 
El material comú del pati, tindrà un ús individual diari i, en cas de ser compartit, es garantirà la 

desinfecció del material abans de ser usat per un altre infant. 

 

L´HORA DE L´ÀPAT 

El servei de menjador funcionarà amb totalitat. Es continuarà portant a terme els menús revisats i 

aprovats per l´Àrea de Pediatria del CAP de Sant Hipòlit de Voltregà. 

Per tal d´evitar compartir espais, l´entrada al menjador es farà de manera esglaonada per evitar que 

coincideixi més d ´un grup simultàniament. Els infants s´asseuran a una distància de 2m. 

Nivell Hora de dinar espai 

Aula 1 any 11.45h menjador 

Aula mixta 12.00h menjador 

Aula 2 anys 12.15h menjador 

 

L´educadora serà qui servirà l´àpat de cada grup classe, garantint les mesures d´higiène i seguretat. 

Les bates dels infants, s´entregaran cada dia a les famílies. Un cop utilitzades es dipositaran en una 

bossa de plàstic. 

Un cop acabat l´àpat es netejarà i es desinfectarà l´espai utilitzat. 

Les finestres es mantindran obertes per a la seva adequada ventilació. 

MESURES DE PREVENCIÓ: 

a)DISTANCIAMENT FÍSIC 

Es tracta d´una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. L´OMS recomana una 

distància física superior a 1 metre.  

 

b) RENTAT DE MANS 

Es tracta de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants, així com del personal docent 

i no docent.  

Sobre l´ús de guants salut pública manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció. Un 

ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en conseqüència, de contagi, per tant, 

potenciarem la higiene de mans.  

 

 

 

 

 



       
 
Els infants es rentaran les mans: 

- A l´arribada i a la sortida del centre educatiu. 

- Abans i després dels àpats. 

- Abans i després d´anar al WC ( infants continents) 

- Abans i després de les diferents activitats  

- Després de la sortida al pati. 

- Després de tossir, mocar-se o d’esternudar. 

- Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

En el cas del personal docent i no docent,  el rentat es portarà a terme: 

- A l´arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

- Abans i després d´entrar en contacte amb el menjar, dels àpats dels infants i del personal. 

- Abans i després del canvi de bolquers. 

- Abans i després d´acompanyar un infant al WC. 

- Abans i després de mocar un infant ( amb mocadors d´un sol ús). 

- Com a mínim una vegada cada dues hores. 

Garantim que tots els espais disposen de: 

- Punts de rentat de mans amb dosificador de sabó. 

- Paper d´un sol ús. 

- Guants d´un sol ús. 

- Desinfectant per les superfícies i els materials. 

- Dispensadors de solució hidroalcohòlica ,per ús del personal de l´escola. 

 

C) MASCARETES 

Segons l´OMS, la recomanació d´ús de mascarets està subjecte a les normes establertes per cada país, 

i tenint en compte els grups d´edat: 

En el cas del primer cicle d´Educació Infantil, no està indicada la necessitat de mascareta, pels infants. 

Per tant només seran d´ús del personal docent i no docent dels centres educatius quan no es pugui 

mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants. 

 

MATERIAL ESCOLAR 

Només hi haurà joguines i material que es pugui rentar i desinfectar amb facilitat, procés que es farà 

de manera freqüent. 

Cada grup d´alumnes disposarà dels materials i les joguines especifiques pel seu grup. 

Sempre que sigui possible l´alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà suports en paper, 

excepte en casos imprescindibles. 

 



       
 
 

XUMETS I BIBERONS 

Els xumets, biberons i vasos es guardaran  en estoigs o bossetes de plàstic individuals i es retornaran 

diàriament a les famílies per la seva neteja i desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin 

després de cada ús. 

 

BOLQUERS 

PROCEDIMENT PEL CANVI DE BOLQUER: 

En el canvi de bolquers es posarà  un paper d´un sol ús cobrint el canviador. Els bolquers, el paper i els 

guants, es posaran dins d´una bossa i es llançaran al contenidor hermètic de rebuig. Després de cada 

canvi es netejarà la superfície del canviador amb aigua, sabó i tot seguit, amb solució desinfectant. 

 

COTXETS 

No podran entrar ni els cotxets ni les bicicletes dels infants dins del recinte de l ´escola. 

 

VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D´ESPAIS 

Es procedirà a ventilar les instal·lacions interiors: 

- Abans de l´entrada i sortida dels infants. 

- 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. 

- Es recomana mantenir les finestres obertes. 

Es farà una prèvia neteja i una posterior desinfecció dels espais completa amb una periodicitat diària, 

durant i al final de la jornada, utilitzant aigua, sabó i lleixiu o altres productes desinfectants, seguint les 

recomanacions de neteja i desinfecció en Establiments i locals de concurrència humana. 

En les actuacions de neteja i desinfecció s´incidirà especialment en aquells elements, superfícies o 

zones d´ús més comú, que tenen contacte amb les mans ( taules, cadires, lavabos…). 

 

SORTIDES ESCOLARS 

Al llarg del curs 2020-2021, no hem portat a terme cap sortida fora del centre.  

En funció del desenvolupament de la pandèmia i del context, al Consell escolar d´inici de curs, es 

plantejarà la realització d´activitats externes de l´escola. 

Tal i com es definirà a la Programació General Anual, les sortides i activitats fora del centre es definiran 

a l´inici del curs, com ha  estat habitual. 

 

 



       
 
 

CELEBRACIONS ESCOLARS 

 

Pel que fa a les festes i activitats amb les famílies, seguirem buscant alternatives al llarg del curs per 

poder mantenir la mirada pedagògica que hi ha al darrera de totes aquestes propostes. El curs 2020-

2021, les  hem viscut d´una manera molt limitada. L´evolució de la pandèmia marcarà la possibilitat de 

tornar a la normalitat, en aquest aspecte. 

 

EXTRAESCOLARS 

Tal i com s´ha aprovat al Consell escolar celebrat el Dimecres 21 de Juliol, les activitats extraescolars 

que s´ofereixin al centre, es faran fora de l´horari lectiu. 

S´està valorant quines activitats es plantejaran a les famílies, depenent de l´evolució i de l´estat de la 

pandèmia. 

En qualsevol cas, les actuacions de neteja i desinfecció aniran a càrrec de l´empresa organitzadora. 

 

ADAPTACIÓ DE LES FAMÍLIES DE NOVA INCORPORACIÓ AL CENTRE 

Seguint el criteri pedagògic que defineix el nostre centre, l´adaptació es farà de manera progressiva i 

individualitzada. 

Les famílies podran participar d´aquest procés d´inici d´escolarització, seguint totes les mesures 

d´higiene i seguretat. 

Cada alumne podrà ser acompanyat per un representant del nucli familiar. Entraran a l´aula de manera 

esglaonada, amb mascareta i complint la distància de seguretat amb la resta d´infants del grup-classe. 

 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT PARCIAL O TANCAMENT. RELACIÓ FAMÍLIA- 

ALUMNAT. 

. Acompanyament emocional de les famílies per part de les mestres. 

. Manteniment del vincle família- escola. 

. Detecció i seguiment de situacions de vulnerabilitat 

. Videotrucades: freqüència a determinar. 

. Propostes i recursos educatius adequats als nivells. 

Els canals de comunicació seran: el Bloc de l´escola, el correu electrònic i l´App del centre. 

 

 



       
 
 

 

 

 

PROTOCOL D´ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D´APARICIÓ DE SIMPTOMATOLOLGIA COMPATIBLE 

AMB LA COVID 

En cas d´aparició de símptomes en un infant present a l´escola bressol, es seguirà el següent protocol 

d´actuació: 

- Aïllar l´alumne en un espai específic 

- Avisar pares, mares o tutors 

- Informar a la família que han d´evitar contactes en el seu entorn. 

- Informar al centre d´atenció primària de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

- Procedir  a la neteja i desinfecció dels espais del centre. 

En cas d´aparició de símptomes en el personal docent o no docent del centre: 

- No assistir al centre. 

- Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera. 

 

 

 

 

Les Masies de Voltregà, 23 de Juliol del 2021 

 

Ajuntament de les Masies de Voltregà                         Direcció Escola Bressol   Municipal Can Riva 

          

 

 

 

 

 

 

 


