
 

 

PLA DE REOBERTURA ESCOLA BRESSOL ELS GALLARETS  
FASE 2  A PARTIR DEL DIA 1 DE JUNY. 
 

 

El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

L’escola bressol Els Gallarets podrà obrir amb un màxim de 5 infants per espai.  

En cap cas poden assistir al centre els infants dels grups de 0-1 anys ja que és el grup 

de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del sistema immunitari. 

És donarà cabuda a tots els infants matriculats abans del 12 de març, però en cas que 

les llars, ateses les limitacions dels espais i de ràtios, no puguin admetre a tots els 

infants que tenien matriculats abans del 12 de març, prioritzaran entre les sol·licituds 

de reincorporació les dels infants els progenitors dels quals, per motius laborals i 

professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o 

d’acollir-se a altres mesures de conciliació laboral i familiar.  

REQUISITS PER INCORPORAR-SE AL CENTRE 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 

infecciós.  

 Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 

anteriors. 

 Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors.  

 Calendari vacunació al dia.  

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es 

valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic 

de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de 

risc per a la CovID-19:  



 

 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori.  

 Malalties cardíaques greus.  

 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

precisen tractaments immunosupressors).  

 Diabetis mal controlada.  

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

Les famílies o persones tutores han de presentar, el primer dia de retorn al centre 

educatiu, una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual 

els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han 

d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 

familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de 

qualsevol incidència.  

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 

temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o 

filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no 

podrà assistir al centre.  

ESPAIS I MATERIALS 

A l’escola bressol Els Gallarets només farem servir les aules de: Ametllers, Alzines, 

Cigonyes, Orenetes. El menjador, una sala de psicomotricitat i el pati. 

A les aules pel què fa a les joguines i el material comú de plàstic i/o fusta, ens hem 

organitzat perquè tinguin un ús individual diari o en períodes acotats. Previ a l’ús del 

material per un altre infant, es farà la desinfecció pertinent. 

Les educadores proporcionaran una o dos propostes al dia de manera individual a cada 

infant, per tal de garantir que aquells objectes no són manipulats per altres infants. 

Els materials es desinfectaran diàriament i sempre que és cregui convenient.  

 

 



 

ENTRADES I SORTIDES 

Horari d’entrada a les 9h, serà de la següent manera: 

ENTRADES  HORARI GRUP 

Principal 9h-9’05h Ametllers 

Porxo 9h-9’05h Orenetes 

Principal 9’10-9’15h Alzines 

Porxo 9’10-9’15h Cigonyes 

Les famílies s’esperaran fora del centre amb un distanciament de mínim 2 metres per 

garantir la seguretat recomanades pel Departament de Salud.  

Les famílies no accediran a dins l’escola. L’educadora recollirà als infants a l’entrada 

de l’escola, i els traurà les sabates. Aniran a la seva aula i acompanyarà als infants a 

rentar-se les mans. Cada infant tindrà unes sabates de recanvi a l’aula (aquestes no 

sortiran de l’escola) 

Horari de sortida a l’13h, serà de la següent manresa: 

SORTIDES HORARI GRUP 

Principal 12’45h-12’50h Ametllers 

Porxo 12’45h-12’50h Orenetes 

Principal 12’55h-13h Alzines 

Porxo 12’55h-13h Cigonyes 

Les famílies s’esperaran fora del centre amb un distanciament de mínim 2 metres per 

garantir la seguretat recomanades pel Departament de Salud.  

L’educadora acompanyarà als infants a rentar-se les mans i els portarà a l’entrada de 

l’escola on es retrobaran amb les famílies i els posaran les sabates (del carrer).  

*Les famílies no podran accedir al centre. 

MOS DE MIG MATÍ  

Cada infant portarà a la seva motxilla una ampolleta d’aigua per ús individual. A mig 

matí l’escola proporcionarà un petit mos (galetes o bastonets). 

 



 

 

EDUCADORES 

Hi haurà una educadora referent a cada aula i una de reforç per les 4 aules, com no 

podem garantir la distància amb els infants (canvi de bolquers, etc…) portarem 

mascaretes FFP2.  

QUOTA 

Quota de 125’99€ el mes. En el cas que un infant o familiar sigui positiu del COVID 19 

durant la reobertura, la quota no es retornarà.   

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre:  

 Aïllar  l’alumne o alumna en un espai específic   

 Avisar pares, mares o tutors.  

 Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre 

d’atenció primària o pediatra.  

 Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols  previstos 

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

Símptomes: febre, tos, respiratòria, malestar, diarrea o qualsevol simptomatologia 

d’alguna malaltia infecciosa.  

RENTAT SISTEMÀTIC DE MANS  

Es tracta d’una de les mesures de protecció més importants. Per això, és 

imprescindible l’entrenament de tots aquells infants que puguin començar a fer-ho 

d’una manera autònoma.    

En cas que no sigui així, caldrà dur a terme un rentat de mans acompanyat de manera 

freqüent.  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 (també de la sortida al pati)   

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

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 


