
 

 

 
 

 

PLA DESESCALADA EBM EL PATUFET 
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès  
 
EL pla d’obertura de les escoles bressols, basat en les instruccions aprovades pel comitè Tècnic de Pla 
PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergent amb potencial alt-risc en data (20 
de maig 2020). A continuació indiquem part de les mesures que s’han de tenir en compte per la apertura de les 
escoles bressols. 
 

1. Horaris: s’oferirà el servei de 8 a 17h amb servei de menjador. 
2. Quotes famílies: les quotes són les mateixes que estaven establertes per aquest curs. 
3. Espai apertura: entenem que només es pot oferir els espais que compleixen els requisits 

marcats per les instruccions del departament, i per tant tenint la premissa que 10 infants 
per espai, s’haurà de garantir que els espais tinguin 4m2 per infant, disposin de pica a 
l’alçada dels infants per garantir les recomanacions d’higiene de manis i haurà de 
disposar de canviador per poder realitzar els canvies de bolquers. Amb aquestes 
premisses i amb el personal que actualment disposa cada llar, es podran obrir els 
següent número d’estances: 5. 

a. Girasols: Laia i Mari amb 7 infants  
b. Tomàquets:  Pili i Eli amb 7 infants 
c. Pastanagues: Irene i Vane amb 4 infants 
d. Maduixes: Karen i Yol amb 6 infants 
e. Geranis: Dolors i Azu amb 3 infants 

 
4. Preparació espais i estances: 

a. Eliminació de materials que no es puguin desinfectar correctament 
b. Propostes encaminades a sortir a l’exterior 
c. Els materials/joguines seran exclusius d’un grup-estança i s’establirà circuit de 

rentat i desinfecció. Sempre que sigui possible seran d’ús individual. 
d. Pla de neteja de les joguines i material d’ús comú (veure pla de neteja i 

desinfecció (PT11.1 – Neteja i desinfecció d’Escoles Bressol, seguint les pautes) 
e. Menjador/dormitori: garantir la distancia d’un metre entre infants. 

i. Taules de menjar: deixar una cadira buida entre infants. Realitzar la seva 
neteja i desinfecció després de cada àpat. 

ii. Dormitori: disposar els llitets a la distància adequada 
f. Delimitació del jardí, si ho permet per grup-estança. Mesurar l’espai per saber 

quants grups poden sortir alhora. 
 

5. Jardins: 
a. Es prioritzaran les activitats al pati/jardí, per tractar-se d’espais amb menys risc 

per al contagi. 



 

 

 
 

 

b. La sortida al pati es podrà fer de manera simultània, donada la possibilitat de 
delimitar cinc zones al jardí.  

c. Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en els 
grups reduïts establerts per tal de garantir les mesures de distanciament físic.   

d. Les activitats al pati es duran a terme en la franja de 9,00 a 12,00.  
e. Incentivar propostes que requereixin de pocs materials. 

 
 

6. MENJADOR I MIGDIADA 
a. El menjador es farà a la mateixa estança. 
b. S’hauran de garantir l’acompliment de les mesures sanitàries següents per 

prestar el servei:  
i. Separació mínima d’1 metre entre els infants a l’hora del menjador.   

ii. Els infants dinaran a la mateixa estança. 
iii. Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules després de cada àpat i de 

l’espai del menjador almenys un cop al dia.  
iv. La persona de referencia haurà de servir tant el menjar com el beure als 

infants en plats individuals i s’evitaran les safates en mig de la taula per 
compartir aliments. 

v. S’utilitzarà la vaixella de centre i posteriorment es rentarà a 80º per 
garantir la seva desinfecció. 

vi. Els pitets utilitzats es guardaran a les bosses que les famílies hagin 
portat per aquest ús 

(seguir procediment de seguretat alimentaria DA! Mesures preventives enfront 
SARS-CoV-2 a cuina-menjadors) 
 

c. Migdiada. La distància mínima entre llits serà d’1 metre. Caldrà ventilar 
l’estança destinada al descans un mínim de tres vegades al dia i realitzar-ne la 
neteja i desinfecció diàriament.   

d. Els llits es guardaran a l’estança, separats. No podran apilar-se amb els llençols 
posats. I serà una de les educares de cada grup la que organitzi els llitets en el 
moment de la migdiada. 

e. Els llençols seran rentats per les famílies 2 dies a la setmana a una temperatura 
superior als 60ºC 

f. S’ha d’evitar espolsar els llençols i tenir cura al introduir-los a les motxilles del 
infants. 
 
 



 

 

 
 

 

7. Normativa famílies: 
a. Disposar declaració responsable de les famílies d’alumnes d’educació infantil. 
b. Preparació document informatiu a les famílies. 
c. Establiment franja horària d’entrada i sortida per estances: 

Franja de 10’ per entrades i sortides, ho faran per la porta d’emergència que 
dóna al jardí. 

d. Cada infant haurà de venir acompanyat per un sol membre de la família, o la 
persona en qui la família delegui. 

e. Circuits que faran les famílies: les entrades i sortides es faran sense entrar a 
l’escola s’ utilitzarà el jardí. 

f. En cas d’entrar a la llar les famílies hauran de dur mascareta i peücs i en cap cas 
podran entrar dins de les estances, només podran circular pels espais habilitats. 

g. Els cotxets no podran entrar a la llar.  
h. Cita prèvia: per realitzar qualsevol tràmit dins l’escola i des de direcció es 

facilitarà la respostes via on-line per evitar que les famílies entrin al centre. 
 

8. Materials que han de dur a la llar: 
a. Motxilla per deixar al centre per guardar les pertinences dels infants. 
b. Sabates/mitjons d’ús exclusiu per les estances. 
c. Roba de recanvi. 
d. Xumets en les seves corresponents caixetes marcades amb el nom de l’infant. 
e.  5 Pitets en cas dinar al centre 
f. 2 tovalloles pel canvi de bolquer  
g. 1 llençols (baixera + llençol) 
h. Gorra (amb crema solar posada des de casa) 

       
 

 
 

9. Infants: 
a. Es prendrà la temperatura corporal abans d’entrar a la llar 
b. S’elimina l’agenda física, no s’utilitzarà. La comunicació serà per mail o 

telefònica. 
c. En cas de detectar simptomatologia o febre l’infant s’haurà de separar del seu 

grup. 

 
10. Personal de centre: 

a. Formació en PRL i neteja abans de començar l’activitat amb infants 



 

 

 
 

 

b. Realització des tests ràpids abans d’iniciar l’atenció directe amb els infants. 
c. S’establiran torns d’entrada i sortida, per tal d’esglaonar la utilització del 

vestuari. 
d. Presa de temperatura diària abans d’entrar al centre. 
e. Utilització de calçat específic per dins del centre. 
f. Establir referents per cada grup d’infants i evitar que els professionals donin 

cobertura a dos grups alhora. 
g. Evitar les zones comuns, en cas d’utilitzar-se s’hauran de desinfectar després de 

cada ús. 
h. Sempre que sigui possible es crearan espais de treball d’ús individual evitant l’ús 

de materials i elements compartits entre el personal.  
i. Equips de protecció individual:  

i. Guants: a disposició dels equips pel seu ús habitual, donat que la seva 
utilització continuada produeix una falsa sensació de netedat. Prioritzar 
rentat de mans 

j. Altres mesures higièniques i de distanciament:  
i. Mascareta quirúrgica: quan no es pugui mantenir una distància de 2 

metres amb els infants. 
ii. Pantalla facial: quan no es pugui mantenir una distància de 2 metres 

amb els infants. 
 

( Manual de bones practiques higiènic – sanitàries davant la Covid-19) 
 

11. Neteja del centre: es realitzarà com a mínim una neteja i desinfecció al dia, 
garantint que la desinfecció de les zones crítiques a cada ús. Procediment de 
neteja elaborat per les entitats. S’establiran pautes de ventilació de les estances, 
garantint que es realitzin tres vegades al dia.  

(PT11.1 – Neteja i desinfecció d’Escoles Bressol) 
 

12.       Protocol en cas de sospita d’infecció per COVID-19 en l’escola Bressol.  

En el cas que un menor o treballador del centre educatiu presenti un quadre clínic compatible 
amb el COVID-19 i hi hagi sospites d’haver estat en una zona de risc o exposat a un cas confirmat 
de COVID-19, la direcció del centre haurà d’adoptar les següents mesures: 
 

 Contactar amb el número d’emergències 112 (o amb el número d’emergència 
assignat per a cada comunitat Autònoma que correspongui) i informar de la sospita 
d’infecció per COVID-19. Els serveis mèdics valoraran la situació clínica del pacient i 



 

 

 
 

 

els antecedents epidemiològics, informaran de  la conducta a seguir i realitzaran 
actuacions pertinents. 

 A l’espera de la valoració per part dels serveis mèdics, es separarà a l’infant malalt 
de la resta de persones del centre educatiu, al menys amb un mínim de dos metres 
de distància. Es reubicarà en una habitació separada,  amb un adult que 
l’acompanyarà, tractant de mantenir una distància de almenys 2 metres i amb l’equip 
de protecció adequat. Es mantindrà l’habitació airejada amb la finestra oberta. 

 La direcció, avisarà als familiars de l’infant pel seu trasllat del centre. 
 En el cas que es tracti d’un treballador, aquest es traslladarà al seu domicili. Haurà 

de continuar amb el treball a distància des del seu domicili fins que se li confirmi que 
no hi ha risc per a ell mateix i per la resta de persones, i fins que pugui retornar al 
seu lloc de treball de manera presencial. En el cas de ser diagnosticat de coronavirus 
i haver-se expedit la corresponent baixa mèdica, el treballador haurà de lliurar els 
partes immediatament al departament d’Administració de Personal.  

 
 

13.      Protocol si es confirma un cas d’infecció per COVID-19 en l’escola Bressol. 

En el moment que es detecti un cas sospitós, s’iniciarà les activitats d’identificació de contactes 
estrets. El període a considerar serà des de 2 dies abans de l’inici de símptomes del cas, fins el 
moment en el que el cas sigui aïllat.   
De manera general, els contactes estrets No podran assistir al centre educatiu i hauran de 
quedar-se en el seu domicili. S’haurà de realitzar una vigilància activa, durant els 14 dies 
posteriors a la última exposició amb el cas confirmat. 
 
A l’escola Bressol (fins 3 anys d’edat), es consideren contactes estrets: 

 Tots els infants i personal de l’aula. Les autoritats sanitàries realitzaran una avaluació 
del risc en l’escola Bressol per valorar la duració i la proximitat del contacte amb el cas, 
que orienti la presa de decisions per a prevenir nous casos. 

 Si diverses estances del mateix centre tinguessin activitats en comú, es valorarà 
considerar contactes a tots. En general,  no es considerarà  com a contactes propers els 
companys d’autobús, esbarjo o propostes limitades en el temps, però les autoritats de 
Salut Pública valorarà cada cas. 

 Si apareix un altre cas en un altre estança, es considerarà com a contactes propers a tots 
els infants i personal de l’escola Bressol.  

- Contacte casual  
 
Es considera contacte casual a la resta de menors i professionals del centre educatiu que no 
compleixi els criteris de contacte estret. 



 

 

 
 

 

La direcció del centre informarà a tots els familiars dels menors i professionals del centre 
educatiu de l’existència del cas confirmat.  Els contactes casuals realitzaran una auto vigilància 
del seu estat de salut (vigilància passiva) durant els 14 dies posteriors a la data de la última 
exposició amb el cas confirmat, en la que estaran alerta davant de qualsevol símptoma (febre, 
malestar, tos...). En cas de presentar símptomes compatibles amb el COVID-19 seria considerat 
cas en investigació i es continuarà el que està indicat en l’apartat anterior.  
Protocol en cas de sospita d’infecció per COVID-19 en escoles Bressols. 
 
 

 
14. Comunicació del pla de desescalada: 

a. Famílies 
b. Ajuntament 

 
 


