
 

PLA D’OBERTURA DE L’EBM ELS NINOTS EN FASE 2 DE DESESCALADA 

 

El Pla d’Obertura de l’EBM Els Ninots en Fase 2 de desescalada incorpora les mesures 
que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han establert, pel que 
fa a l’adequació d’espais, mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i 
personal. 

Aplicant totes aquestes mesures i vigilant el compliment estricte de tots els protocols 
que establim a continuació, no es garanteix la seguretat ni la distància física entre 
els infants enfront la malaltia COVID-19, donades les característiques evolutives dels 
infants d’1 a 3 anys. 

La possibilitat de tornar al centre educatiu és per facilitar l’atenció a la població escolar 
més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares hagin de realitzar treball 
presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de 
conciliació de la vida laboral i familiar. 

 

1. Horari 

S’estableix que l’horari serà de 8 a 13 h, sense servei de menjador.  

 

2. Professionals docents i no docents de l’escola: 

Disposem de 10 persones de l’equip docent, 1 cuinera i 2 persones de neteja fora de 
l’horari escolar. 

El personal portarà posada una mascareta FFP2 sempre que no pugui mantenir la 
distància de seguretat de 2 metres amb els infants i els adults. La roba i sabates seran 
d’ús exclusiu per l’escola; caldrà rentar la roba mínim dos cops per setmana, a 60ºC. No 
es podrà portar anells, braçalets ni rellotge. 

 

3. Grups d’infants i espais 

La previsió és de 9 infants organitzats en 3 grups. 

‐ Classe Tortugues: 2 infants d’1 a 2 anys. 
‐ Classe Cargols: 3 infants d’1 a 2 anys i 1 infant de 2 a 3 anys. 
‐ Classe Balenes: 3 infants de 2 a 3 anys. 

 

4. Organització de l’acció educativa 

 

4.1. Arribada a l’escola dels infants 

Al vestíbul hi haurà dos bancs per delimitar l’espai fins on poden entrar les famílies. 
Només hi podrà haver una família o dues en aquest espai. La resta de famílies hauran 



d’esperar a fora mantenint la distància de seguretat, fins que direcció doni l’avís per 
entrar. 

Prèviament hem informat a les famílies que només podrà acompanyar a l’infant una 
única persona. 

Direcció farà passar a la família al vestíbul, si no porta mascareta se li’n donarà una, es 
posarà gel hidroalcohòlic a les mans i es prendrà la temperatura a l’infant amb un 
termòmetre frontal (no pot ser superior a 37’5ºC). En el banc, la família traurà les 
sabates a l’infant i les guardarà a la panera situada sota el mateix banc. 

La mestra anirà a rebre cada infant al vestíbul sense traspassar la limitació marcada pel 
banc i podrà parlar breument amb l’adult que l’acompanya. Portarà les sabates d’ús 
intern de l’infant per posar-li. 

Quan la mestra i l’infant arriben a l’aula, l’educadora que està a l’aula renta les mans a 
l’infant. La mestra es renta les mans per poder anar al vestíbul a buscar el següent 
infant. 

En cas que la família porti roba de recanvi o bolquers, la mestra ho desarà i es rentarà 
les mans. 

 

4.2.  Vida a l’aula 

Hi haurà dos adults per aula, cada grup tindrà el seu propi material. No hi haurà 
intercanvi d’espais ni de materials entre els diferents grups. Tot i vetllar pel compliment 
de les mesures de protecció, l’escola no pot garantir la distància física de 2 metres 
entre els infants del mateix grup i que no toquin els mateixos objectes (jocs, 
mobiliari...). 

L’espai de la classe es prepararà amb jocs que siguin fàcils de desinfectar, evitant jocs 
de fusta, i es netejaran com a mínim un cop al dia seguint els protocols que indica 
l’Ajuntament:  

Joguines de plàstic dur es polvoritzarà amb ALCOLAC PLUS, es deixarà actuar entre 5 i 
10 minuts, s’esbandirà amb aigua i s’eixugarà amb paper d’un sol ús. 

Joguines de roba: a la rentadora a més de 60ºC. 

Joguines de fusta: es polvoritzarà amb ALCOLAC PLUS, es deixarà actuar entre 5 i 10 
minuts, s’esbandirà amb aigua i s’eixugarà amb paper d’un sol ús. 

El personal docent s’ha de rentar freqüentment les mans: 

-Abans i després de sortir al pati 

-Abans i després de canviar bolquer o acompanyar als infants al lavabo. 

-Després de mocar-se o tossir o mocar als infants. 

-Abans i després de canviar d’espai. 

-Abans i després de tocar menjar. 

-Mínim cada 2 hores. 

Els infants també han de seguir les mateixes consignes pel que fa a rentar les mans 
sovint. 



4.3. Esmorzar a mig matí 

La cuinera prepararà l’esmorzar dels infants: fruita tallada a trossets, galetes i/o 
bastonets, plats i un drap per la neteja de les taules. Deixarà el carro preparat al 
passadís davant la porta de cada aula. 

El personal docent es rentarà les mans i rentaran als infants abans i després de menjar. 
Els infants seuran a taula o en diferents espais de l’aula amb una separació suficient 
(mínim dos metres). Si cal es netejarà la superfície amb ALCOLAC PLUS. 

Les dues educadores vigilaran els infants mentre mengen, posant especial cura a que 
no es comparteixi menjar. 

Una de les educadores haurà de netejar els espais que s’hagin fet servir per menjar 
amb ALCOLAC PLUS mentre l’altre atén al grup. 

 

4.4. Sortida al pati 

Cada grup té una zona del pati assignada, separada físicament, d’ús exclusiu per 
aquest grup d’infants i amb el seu propi material, de manera que no hi ha contacte entre 
els diferents grups. D’aquesta manera podem sortir sense fer torns. 

Abans de sortir al pati, el personal docent i els infants es rentaran les mans. Un cop a 
fora, si cal entrar a l’aula per algun motiu caldrà tornar-se a rentar les mans. 

Durant l’estona del pati les educadores han de vetllar que els infants no es canviïn les 
joguines i, en cas que això passi, es netejarà com s’ha indicat o es retirarà la joguina 
fora de l’abast dels infants. 

 

4.5. Canvi de bolquers 

Pas 1:  Organitzar l’espai abans de portar a l’infant (bolquers, tovalloletes, guants, 
etc...), rentar-nos les mans i posar un paper d’un sòl ús al canviador. Posar-nos els 
guants. 

Pas 2: Posar l’infant al canviador.  

Pas 3: Obrir el bolquer i deixar-lo sota l’infant mentre el netegem. Doblegar la part bruta 
del bolquer cap a dins. Aixecar les cames de l’infant mentre el netegem amb les 
tovalloletes. Introduir les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. 

Pas 4: Si s’ha embrutat la roba, retirar-la sense tocar cap superfície. Colꞏlocar el bolquer 
brut dins una bossa de plàstic, tancar-la i dipositar-la al contenidor de bolquers. Si hi ha 
roba bruta posar-la en una bossa de plàstic. Traieu-vos els guants de manera adequada 
i llenceu-los. Passeu una tovalloleta per les vostres mans i, si cal, una altra per les mans 
de l’infant i llenceu-les.  

Pas 5: Posar el bolquer net a l’infant. Si se li ha de posar cremeta al cul, posar-se 
guants nets per fer-ho i llençar-los després. Tancar el bolquer. 

Pas 6: Rentar les mans de l’infant amb aigua i sabó. Tornar-lo a l’aula. 



Pas 7: Eliminar el paper d’un sol ús que cobreix el canviador. Lligar la bossa de plàstic 
de la roba bruta. Netejar, si cal, la superfície del canviador amb aigua i sabó o amb una 
tovalloleta. Desinfectar sempre amb ALCOLAC PLUS el canviador. 

Pas 8: Rentar-nos les mans. 

 

4.6.  Acompanyar als infants al lavabo (els que no porten bolquer) 

Una educadora renta les mans a l’infant i després es renta les seves pròpies. 

Acompanya a l’infant a lavabo, l’anima a baixar i pujar la roba ell/a sol/a, si no pot, 
l’ajuda. 

Un cop l’infant ha acabat de fer ús del vàter, l’educadora renta les mans a l’infant i 
l’acompanya a l’aula (on hi haurà l’altra educadora amb la resta del grup). 

L’educadora torna a entrar al lavabo i desinfecta el vàter amb ALCOLAC PLUS, deixant 
actuar 5 minuts, esbandir amb aigua i eixugar amb tovallons de paper d’un sol ús. 

Després es renta les mans amb aigua i sabó i torna a l’aula. 

 

4.7. Sortida dels infants 

Els infants aniran sortint un per un com hem fet a l’entrada, de manera que només hi 
podrà haver una família o dues al vestíbul de l’escola. La resta de famílies hauran 
d’esperar a fora mantenint la distància de seguretat, fins que direcció doni l’avís per 
entrar. 

Quan la família entri al vestíbul, si no porta mascareta se li donarà una, es posarà gel 
hidroalcohòlic a les mans i esperarà que la mestra porti l’infant. En el banc, la mestra  li 
traurà les sabates de l’escola i la família li posarà les sabates del carrer. En aquest 
moment podrà haver-hi un intercanvi d’informació breu amb les famílies. La mestra es 
posarà gel hidroalcohòlic i tornarà a la classe. 

 

5. Organització personal docent 

 

5.1. Entrada a l’escola 

Entraran per la porta principal amb mascareta, es posaran gel hidroalcohòlic i passaran 
al despatx per un circuit delimitat per entrades i sortides. Es prendrà la temperatura amb 
el termòmetre frontal.  Accediran al fitxer i a les seves taquilles. Es canviaran la roba i  
les sabates. Cadascú guardarà la roba a la seva taquilla i desaran les sabates dins una 
bossa de plàstic tancada. Es trauran la mascareta, la llançaran al contenidor específic 
per aquest ús,  es posaran gel a les mans i la mascareta FFP2 de l’escola. Tot seguit 
aniran cap a la classe.  

 

5.2. Sortida de l’escola 

Es trauran les sabates d’ús intern de l’escola i es guardaran dins una bossa de plàstic. 
Es canviaran la roba i la desaran a la taquilla dins d’una bossa de plàstic, se l’hauran 



d’endur a rentar a casa mínim dos cops per setmana a 60ºC. Es posaran gel a les 
mans.  Es canviaran la mascareta de l’escola per la de sortida al carrer i la desaran a la 
taquilla. La mascareta FFP2 es canviarà per una de nova un cop per setmana o abans 
si fos necessari. Es posaran les sabates del carrer per marxar. 

 

6. Ús del lavabo per tot el personal en horari escolar 

Cada persona que faci ús del lavabo és responsable de la neteja i desinfecció d’aquest 
espai: 

‐ Després de fer ús del lavabo la persona es rentarà les mans amb aigua i 
sabó. 

‐ Procedirà a la neteja i desinfecció de les zones que hagi utilitzat amb el 
producte DYBACOL en esprai i ho eixugarà amb paper d’un sol ús. 

‐ A continuació es dispensarà una petita dosi de solució hidroalcohòlica al 
palmell de la mà per una millor desinfecció. 

 

7. Personal no docent 

La cuinera entra al centre per la porta de servei i seguirà en tot moment els protocols 
marcats per l’empresa Campos Estela. 

Les netejadores vénen fora de l’horari escolar i seguiran els protocols que els indiqui 
l’Ajuntament. 

 

8. Neteja, desinfecció i ventilació 

Durant tot l’horari escolar es mantindran les finestres de les aules obertes. En el cas que 
no sigui possible, es ventilarà un mínim de tres cops al dia durant 10 minuts. S’evitarà 
posar ventiladors i aire condicionat. Intentarem estar amb els infants el major temps 
possible al pati. 

En finalitzar la jornada, el personal docent de l’escola desinfectarà les joguines que 
s’han fet servir (a l’aula i al pati). 

La neteja i la desinfecció d’espais i mobiliari, tant interiors com exteriors (pati), la faran 
les netejadores fora de l’horari escolar, seguint els protocols que els indica l’Ajuntament, 
ja que n’és el responsable.   

 

9. Protocol d’actuació en cas de detecció d'aparició de simptomatologia 
compatible amb COVID 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents 
en aquell moment. 

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 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 

‐ No assistir al centre 
‐ Posar-se en contacte amb el seu metge de capçalera 

 

Lliçà de Vall, 4 de juny de 2020 


