
PLA  D’ACTUACIÓ PER AL CURS 2021-2022 EBM CONFETTI

1. INTRODUCCIÓ

El curs 2021-2022 s’ha organitzat com el curs passat per tal de garantir el dret a l’educació
dels infants amb la màxima normalitat possible.
La continuïtat de la situació de crisis sanitària ha fet necessària l’aplicació continuada 
d’una serie de mesures que canvien el sistema educatiu. Famílies, educadores i la resta de
personal de les escoles s’han involucrat i s’han compromès per garantir els dos grans 
pilars per fer front a la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.
L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.

1.1 BALANÇ DEL CURS 2020-2021

A l’EBM Confetti, no es va tenir constància de cap infant positiu en covid durant el curs 
2020-2021, dins l’espai escolar.
Es va confinar un grup (una educadora va donar positiu a mitjans del mes de gener 2020) 
i es van fer les proves a l’escola bressol, donant negatiu tots els infants.
Es va portar el registre de casos amb l’aplicatiu Traçacovid per tal de garantir un 
seguiment de les proves realitzades als infants durant el curs escolar.
Es va fer un treball estret amb la gestora escolar del CAP de Sarrià de Ter, facilitant a 
l’escola la resolució de dubtes en tot moment.

2. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT

2.1 GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE

És manté la proposta d’organització a l’entorn de grups de convivència estables, els 
alumnes amb la seva educadora referent. Aquest grup té una relació propera i quotidiana. 
Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal amb aquest 
grups de convivència estable. En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb 
aquests grups s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, 
especialment l’ús de la mascareta i la ventilació de l’espai.

2.2 MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

Distanciament físic
La distància física interpersonal de seguretat, tan en espais tancats com en l’aire lliure, 
s’estableix en 1,5 metres. Excepte amb les persones que tinguin un contacte proper molt 
habitual, com és el cas dels grups de convivència estable.

Higiene de mans
RENTAR MANS
Pels infants:
• tossir o esternudar al colze
• rentat de mans 20 segons de durada (cantar una cançó)
• distanciament físic fer unes ales d'avió
• rentar mans a l'arribada i sortida de l'escola
• abans i després d'anar al vàter



• abans i després sortida del pati

Pel personal que treballa a l'escola bressol:
• rentar mans a l'arribada i a la sortida de l'escola
• abans i després d'acompanyar un infant al vàter
• abans i després d'anar al vàter
• abans i després de mocar a un infant (mocador d'un sol ús)
• com a mínim cada dos hores

Es col·locaran dispensadors de solució hidroalcohòlica per a ús del personal de
l'escola.

Ús de la mascareta
Mascaretes: no indicades pel primer cicle d'educació infantil 0-3 anys. El
personal docent i no docent  farà ús de les mascaretes  dins i fora del recinte escolar.
Col·lectiu                                                                           Indicació
1r cicle d’educació infantil (0-3 anys)                                   No indicada
Personal docent i no docent                                                Obligatòria

Guants: pot donar una falsa sensació de seguretat, utilitzats durant el canvi dels bolquers. 
No eximeix del rentat de mans freqüent.

Requisits d’accés al centre
- absència de simptomatologia compatible amb la covid-19, o amb qualsevol altre quadre 
infecciós.

2.3 SEGUIMENT DE CASOS

Plantilla «Traçacovid»
Es fa un seguiment dels casos que requereixen la prova PCR i s’utiltza l’aplicatiu del 
traçacovid.
Paral·lelament amb el CAP 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.

3. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D'ESPAIS

Les instal·lacions interiors es ventilaran com a mínim abans de l'entrada i la sortida dels 
infants i 3 vegades al dia almenys 10 minuts cada vegada.

ZONES ON INTENSIFICAR LA NETEJA
• Es farà un mínim d'una neteja i desinfecció completa al final de la jornada, en totes les 
aules que s'han utilitzat.
• La neteja dels espais és fonamental i s'ha de fer de forma prèvia a les actuacions de 
desinfecció.



• Els desinfectants destrueixen els microorganismes. Utilitzem el producte desinfectant 
amb finalitat viricida, el “Bionet” de Dibosch.
Cal intensificar.
• Interruptors i timbres
• Manetes i poms de portes
• Taules i cadires
• Aixetes
• Ordinadors i ratolins
• Lavabos
Joguines:
• Només utilitzarem aquelles joguines que es puguin rentar amb facilitat.
• Les de plàstic dur al rentaplats, les de fusta amb un drap humitejat s'hauran de 
desinfectar.
Xumets i biberons:
• s'hauran de guardar dins d'estoig o bossetes de plàstic individuals.
Bolquers:
• Utilitzar un paper per cobrir la superfície del canviador.
• Canviar a l'infant utilitzant els guants d'un sol ús, eliminar el paper que cobreix la 
superfície.
• I rentar les mans de l'infant i de l'educadora.

4. PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D'APARICIÓ DE
SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA COVID

Davant la presència d'aquest símptomes, se seguiran les instruccions vigents
en aquell moment.

Si l'alumne es troba al centre:
• Aïllar l'alumne en un espai específic
• Avisar als familiars
• Informar a la família que han d'evitar el contactes i anar al CAP.
• Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais.

En cas de l'aparició de símptomes en un treballador:
• No assistir al centre
• Posar-se en contacte amb seu metge de capçalera

6. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

El curs començarà amb alumnes de manera presencial el 7 de setembre en horari de 9h a 
12h. A partir del dia 8 els alumnes ja matriculats el curs passat faran el seu horari 
habitual. Els alumnes de nova matriculació el 7 de setembre iniciaran el període de 
familiarització amb l’escola bressol i les educadores.

6.1 Grups estables, espais
El curs 2021-2022 tenim matriculats 68 infants. Tenim 6 aules. Disposem d’un dormitori 
amb capacitat per 45 infants i un dormitori (aula) petit per 10/12 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 dinen i berenen a l’aula.

6.2 Grups d’alumnes amb els seus tutors:

Nadons: 66 alumnes, dos educadores tutores (la directora en horari de 9h a 13h), un
espai referent.
Grup 1-2 petits: 7 alumnes, una educadora tutora (amb reducció 1/3 per la tarda),
un espai referent. Una educadora suplent per la tarda.
Grup 1-2 mitjans: 8 alumnes, una educadora tutora, un espai referent.
Grup 1-2 grans: 13 alumnes, dos educadores tutores dos espais referents. 
Grup 2-3 anys: 16 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 dues educadores fan reducció de terç i tenen dues suplents.
Totes fem ús de  la mascareta obligatòria durant tota la jornada laboral. 
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 EDUCADORES SUPORTS *CDIAP ESPAI 

NADONS 6 CRISTINA GARCIA
MÒNICA SINGLA

AULA MAGRANES

1-2 PETITS 7 *HELENA AGULLÉ AULA MADUIXES

1-2 MITJANS 8 NURI SENEN AIDA 
CLARIO 
reducció terç

AULA CIRERES

1-2 GRANS 13 MONTSE LÓPEZ
MÒNICA GARCIA

AULA SÍNDRIES

2-3 ANYS 16 *TAMARA SERRANO LAURA 
AGUILAR

AULA PINYES

2-3 ANYS 16 *AIDA MASDEMONT LAURA 
AGUILAR

AULA KIWIS

*REDUCCIÓ
DE TERÇ

MONTSE 
TURA  
MONICA 
HOLGUIN
AIDA 
CLARIO 

KIWIS

PINYES

MADUIXES

HORA 
ACOLLIDA 
MATÍ

3 INGRID ROYO
PATI EXTERIOR I
AULA MAGRANES

*Educadores que han sol·licitat reducció de terç de jornada per les tardes.
*Els professionals del CDIAP, fan tres visites durant el curs escolar, el curs passat van ser 
telefòniques. Normalment tenim el calendari de visites quan s’inicia el curs.

6.3 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, l’espai es manté ventilat i parlem sense l’ús 
de la mascareta.
Tot el personal de l’escola bressol (docent i no docent) està vacunat amb dosis completa.

6.4 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
l’aula, utilitzaran el temps imprescindible per acomiadar-se.
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                                                           ACCÉS
Nadons i dos grups de 1-2 anys Porta principal accés al recinte escolar

Grup mòdul Porta c/Joan Fuster accés pel pati

Grups 2-3 anys Porta c/ Joan Fuster accés pel pati

RECOLLIDA TARDA:
Els infants de les aules de 2-3 anys, 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 en 
l’espai exterior. Les bosses dels infants estaran preparades a fora per tal d’evitar que les 
famílies entrin a l’aula.
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.

6.5 ALTRES ACTIVITATS

HORA D’ACOLLIDA

Durant el mes de juliol es va començar el servei d’acollida en el pati. A l’iniciar el curs 
vàries famílies de nova matrícula van sol·licitar aquests servei.
De moment tenim 3 infants fixes a les 7:45h (setembre) i s’utilitza l’espai exterior del pati 
d’1-2 anys. Sempre que la climatologia ho permeti estaran a fora, i sinó s’habilitarà l’aula 
de nadons que disposa de molt bona ventilació i és la més amplia de l’escola.

SORTIDES I FESTES TRADICIONALS
 
Seguirem les indicacions sanitàries pel que fa a l’evolució de la pandèmia. La nostre 
intenció es que en mesura del possible tornem a la normalitat.




