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Aquest pla d’obertura serà revisat setmanalment. 

Les mesures que s’han pres seguint les directius del 

Departament d’Educació són les següents: 

  

1. HORARI:   

  

 El primer grup entrarà a les 9.00h. del matí  

 El segon grup entrarà a les 9.30h. del matí   

  

Es demana màxima puntualitat, ja que fora d’aquestes dues franges horàries no 

es permeten entrades al centre. També que aquestes siguin àgils, respectant la 

distància de seguretat, que només faci l’acompanyament un progenitor i fent ús 

de mascaretes per part dels adults.   

 

1.1. RELACIÓ D’ALUMNES PER GRUP 

 

El nombre màxim d’alumnes per grup, serà de 10 a partir de la fase 3 de 

desescalada.  

  

2. COM SERAN LES ENTRADES I SORTIDES?   

  

La recepció i entrega dels infants es farà des de fora la porta d’entrada de la 

Pitota. Les famílies no podran entrar a l’escola ni en les entrades ni en les 

sortides, sinó que haureu de despedir-vos i esperar-vos a fora el recinte escolar. 

A les sortides, toqueu el timbre del DESPATX i igualment, la mestra 

acompanyarà l’infant fins la porta.   
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3. QUINES MESURES INTERNES ES PRENEN?   

  

 Al rebedor de la Pitota, hi haurà un sabater. Per accedir dins l’escola els 

nens i nenes es posaran uns crocs de plàstic que heu de portar les 

famílies des del primer 1 de juny (es quedaran a l’escola i diàriament es 

desinfectaran). L’entrada amb sabates de carrer no està permesa.   

 

 Els llençols de la migdiada, es rentaran setmanalment a l’escola bressol, 

com és habitual.   

 

 Durant la jornada, no es seguiran programacions ni tampoc, es faran 

sortides a l’exterior de Prats de Lluçanès. Dels espais comuns de l’escola 

bressol, només s’utilitzarà el jardí i l'accés a aquest serà per franges 

horàries, fent que els grups no coincideixin mai.   

 

 La resta de la jornada, els infants estaran dins la seva aula.   

 

 Pel que fa als materials dels espais comuns, cada grup tindrà una caixa 

amb els seus. Per tant, els grups mai compartiran materials com pales, 

galledes, rampins, etc.   

 

 Les aules continuaran estan estructurades per espais d’aprenentatge, 

però més reduïts i amb el material limitat. Materials absorbents com robes, 

no hi seran. Aquests materials s’aniran desinfectant durant tot el dia, al 

finalitzar la jornada es rentaran tots de nou amb els productes adients i a 

mig matí i a mitja tarda, es farà una desinfecció general de l’aula.   

 

 No es farà ús de l’agenda personal de l’infant, ni tampoc, es publicarà al 

Twitter cap comunicació dels infants que feu escolarització presencial. El 

Twitter, el bloc, les vídeo trucades i el piulapp es continuaran utilitzant per 

fer acompanyament a les famílies que estan a casa.   
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 En cas que es detecti algun símptoma de malaltia, s’aïllarà a l’infant i es 

trucarà a la família per tal que el recullin de manera immediata. Heu de 

poder garantir, la immediatesa en la recollida.   

 

3.1. ÀPATS: 

 

 Es donarà el dinar amb el servei de carmanyola habitual. El dinar es 

donarà a les 11:45h. i el berenar es donarà a les 15:45h., seguint els 

horaris de rutines de l’escola bressol. Es garantirà una separació mínima 

d’1 metre entre els infants a l’hora del menjador. En taules grans, es 

dedicarà una cadira de separació entre infants de manera que cada infant, 

no tingui cap altre nen o nena al davant ni als costat.  

 

 Si l’infant dina i berena a l’escola bressol, ha de portar dos pitets. Aquests 

d’ús diari i han d’anar separats individualment amb bossa de plàstic. Cal 

que la bossa de plàstic i el pitet siguin nets diàriament.   

 

  

3.2. MESURES INFANTS:   

  

 Rentarem mans a l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

 Abans i després d’anar al WC (infants continents). 

 Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al jardí). 

 Abans i després dels àpats.  

 El rentat de mans serà de 20 segons, i s’acompanyarà d’una cançó. 

 No poden portar objectes personals de casa (joguines) 
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3.3. MESURES MESTRES:     

  

 Es renten mans a l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants 

 Es renten mans, abans i després del canvi de bolquers 

 Es renten mans, abans i després d’acompanyar un infant al WC 

 Es renten mans, abans i després d’anar al WC 

 Es renten mans, abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un 

sol ús) 

 Es renten mans, com a mínim una vegada cada 2 hores 

 Les mestres portaran roba i calçat d'ús exclusiu i el rentaran com a mínim 

dos cops per setmana a >60°C 

 Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i 

la sortida dels infants i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada  

 Aniran amb mascareta tota la jornada de treball i faran ús de guants quan 

ho creguin necessari 

 No utilitzaran teixit de roba en el canviador, sinó que utilitzaran paper d’un 

sol ús 

 Anotaran diàriament un document de trasavilitat amb les següents dades: 

data i hora d’arribada, nom alumne/a, amb qui ha vingut acompanyat, amb 

quines mestres ha estat, en quins espais ha estat, amb quins infant ha 

estat i anotacions físiques.   

 Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de 

l’espai del menjador almenys un cop al dia.  

  

4. QUÈ HAN DE PORTAR LES FAMÍLIES?   

 

 Les famílies, han de portar els següents materials de casa:   

  

 Uns crocs nets 

 La crema del sol posada de casa 

 Una gorra pel sol 

 Els xumets han d’estar dins una capseta de plàstic guardats a la maleta 
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 La declaració responsable signada, sinó, els infants no poden venir a 

l’escola bressol 

 Dos pitets dins d’una bossa de plàstic (si l’infant dina o berena a l’escola) 

 Els àpats amb la carmanyola habitual 


