CONSELLS PER A L’EQUIP
SOBRE L’OBERTURA DE
LES LLARS D’INFANTS
DURANT EL COVID 19
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INTRODUCCIÓ
La nostra posició respecte a aquesta mesura és que no s’haurien d’obrir les llars d’infants fins que
no hi hagi una vacuna o un tractament mèdic que ens asseguri que no hi haurà contagi. Per conciliar
família i treball cal estudiar altres possibilitats laborals, econòmiques i socials.
Els dos motius principals del nostre posicionament es basen en què no es poden assumir les
mesures de seguretat generals demanades per a la població: la primera seria la de respectar la
distància de dos metres entre les persones i la segona seria que els infants no poden portar
mascareta perquè hi ha risc d’asfixia (segons els experts).
En cas que els acords entre científics i polítics siguin que s’han d’obrir les escoles bressol, redactem
uns consells que, seguint el protocol que enviïn les autoritats pertinents, aporten eines al detall
sobre la vida dins de la llar. L’objectiu principal és intentar reduir al màxim els contagis sense perdre
de vista la nostra tasca educadora de respecte envers les necessitats dels infants.
Entenem que cada llar ha d’adaptar els consells a les característiques pròpies de cadascuna de les
escoles bressol i pensem necessari tenir-los escrits i compartir-los amb les famílies per a què puguin
expressar els seus dubtes i neguits.
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SOBRE EL COVID-19 A LA INFÀNCIA
•

Tant un nen o nena com una persona adulta infectada poden contagiar el virus.

•

La màxima intensitat de contagi és durant el període que va dels dos dies abans de
presentar símptomes als vuit dies després de l’aparició d’aquests. Però, en alguns casos,
aquest període es pot estendre a més dies abans i diverses setmanes després.

•

Entre el 25% i el 50% de les persones infectades no desenvolupa cap símptoma en cap
moment.

•

Malgrat el poc que se sap de la capacitat d’infecció dels subjectes asimptomàtics, se sospita
que aquests, igual que els pacients amb pocs símptomes, generen una part important dels
contagis. En no saber que estan malalts, tenen més contacte amb menys precaucions que
els malalts.

•

Les i els portadors de virus l’emeten en respirar, tossir o esternudar. També el transmeten
en tocar altres persones o superfícies (manetes de portes, interruptors de llum, etc.).

•

Altres vies de contagi, com la generada a partir de la femta, semblen molt poc probables.

•

Cal destacar que l’orina no sembla contenir el virus.

•

La major freqüència de contagis és per contacte proper (menys de dos metres) amb una
persona portadora o per contacte amb les mans de superfícies on està dipositat el virus.

•

El virus es transmet en partícules de mida petita, d’entre 5 i 10 micròmetres. Diversos

laboratoris han observat que aquestes partícules es mantenen suspeses a l’aire per períodes
de diverses hores, i el virus segueix sent contagiós en elles (fins i tot més enllà de les tres
hores). Això és molt rellevant per evitar el contagi en espais tancats amb poca ventilació.
•

En espais oberts, hi ha evidències preliminars que mostren que, mentre es fa exercici físic,
un portador pot desprendre més partícules contaminades que en repòs.

•
•

En espais tancats, el coronavirus pot romandre a l’aire sent infecciós durant diverses hores.

Hi ha evidències que si un espai tancat no es ventila, la presència d’un portador pot infectar
els que comparteixen aquest espai, més enllà de la distància recomanada de dos metres.

•

Per això, en els espais interiors s’ha de reduir al màxim la densitat d’ocupació, han de tenir
una ventilació constant i tant nens i nenes com persones adultes han de portar mascaretes.

•

És necessari ventilar 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. Totes les aules han de poder
ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les finestres obertes.
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•

Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun
sistema de climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament
de Salut recollides al document Ventilació i sistemes de climatització en establiments i
locals de concurrència humana.
*Consideracions extretes del document “Com s’hauria de fer la tornada a l’escola?” d’Institut
de Salut Global de Barcelona.
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ASPECTES GENERALS
•

Caldrà que l’equip educatiu sigui conscient que no té res a veure la concepció dels espais
de vida d’abans i els d’ara serà diferent i caldrà adaptar-se a les necessitats actuals.

•

Les mesures d’higiene dels espais hauran de ser molt exhaustives. cada educadora serà
responsable d’higienitzar el material utilitzat per els infants en la seva estança.

•

En les reunions dels equips docents s’establirà el protocol a seguir per les educadores en

relació a la higiene i l’organització de l’espai i els materials.
•

Es confeccionarà una graella horària amb tota la disponibilitat i es pactarà amb cada família
l’hora d’entrada i sortida, amb la corresponent comprovació de la documentació
argumental.

•

Per minimitzar la coincidència del nombre d’adults amb infants, caldrà evitar les zones

comunes i l’estada dels adults a la llar.
•

Cal ser conscient que la reobertura de les llars suposarà un període d’una nova acollida dels
infants. (diferent a totes les que hem viscut fins ara) ja que les famílies no hauran de dilatar
la seva estada a la llar més enllà de l’acompanyament que necessiti l’infant en el comiat de

cada dia.
•

Caldrà fer un rentat de mans exhaustiu, tant les educadores com els infants.

•

Material que s’haurà de tenir a disposició:
✓ Termòmetres de rajos infrarojos
✓ Mascaretes, s’hauran de mirar les instruccions en relació a la reutilització, canvi i
neteja. Cal seguir les normes per a la seva correcta col·locació i enretirada, podeu
consultar

el

següent

enllaç:

https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be

✓ Pantalles protectores facials, o ulleres s’hauran de mirar les instruccions en relació
a la reutilització, canvi i neteja
✓ Mampares protectores o ulleres
✓ Peücs
✓ Gel hidroalcohòlic
•

Quan els centres tinguin ascensor, el seu ús es limitarà al mínim imprescindible i s’utilitzaran

preferentment les escales. L’aforament màxim serà duna persona, amb excepció de les
persones que precisin acompanyament.
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•

Quan es permeti a usuaris o visitants externs l’ús dels lavabos, el seu aforament màxim serà
duna persona, amb excepció de les persones que precisin acompanyament.

•

Es limitarà el màxim possible l’ús de documents en paper i la seva circulació.

•

S’ha de facilitar la feina al personal de neteja. Així doncs quan un educador/a marxi de

l’estança o l’espai que utilitzi ha d’intentar deixar-lo el més net possible, inclús, si és possible
per temps, netejar i desinfectar el material de joc.
•

Si entrés personal extern caldrà:

1.

Entrar per l’espai que l’escola ha establert d’entrada de proveïdors.

2.

Abans d’entrar a l’escola caldrà prendre la temperatura a aquest personal.

3.

Desinfectar-se les mans.

4.

Desinfectar els estris que porti.

5.

Signar Annex 1 Personal Extern

6.

Posar-se peücs.

7.

Portar mascareta.

8.

Posar-se una bata d’un únic ús.

9.

Desinfectar-se de nou les mans.

10.

Quan hagi de sortir de l’escola, es traurà tota la protecció fora de l’edifici de l’escola bressol.

•

Respecte els residus i escombraries
•

Les escombraries de l’EBM es llençaran un cop es marxi de l’escola evitant així entrar i sortir
de l’EBM diverses vegades.

•

Les deixalles potencialment brutes (màscares, tovalloletes, mocadors) han de tirar-se en una
bossa d'escombraries doble abans de la seva eliminació en el contenidor de les deixalles del
carrer, preferiblement en un contenidor dedicat reservat per a aquest ús.

•

Les mascaretes, tovalloletes i guants s’han de llençar al contenidor de rebuig.

•

S'haurà de disposar de papereres, amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i
qualsevol altre material d'un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera
freqüent, i almenys una vegada al dia.
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PREPARACIÓ
ORIENTACIONS PER A L’EQUIP EDUCATIU
•

L’escola bressol ha de ser un espai minimitzat de contagis, per tant caldrà pensar aspectes
que ajudin a què això sigui possible, com per exemple valorar si cal entrar per una altra porta
per a què el trajecte al vestuari sigui el més curts possible. Si cal es pot canviar l’espai de
vestuari.

•
•

Seria convenient que l’equip entri per una porta diferent a la de les famílies.

S’haurien de fer trobades online amb l’equip per poder organitzar amb cura tota l’escola
tenint en compte: la zona de rebuda i comiat, les coses que han de portar les famílies, l’espai
de joc i els materials i l’espai exterior.

•

S’hauria de preparar l’espai de rebuda.

•

Serà important posar-se en contacte amb totes les famílies per veure quins infants assistiran
a l’escola i durant quins horaris.

•

Serà imprescindible concertar un dia de visita per trobar-se abans de l’inici de l’activitat
presencial els infants i que conjuntament es puguin establir els aspectes pràctics i
organitzatius.

•

L’equip haurà de preparar i condicionar l’espai del propi grup tant l’interior com l’exterior.

Tenint en compte les especificacions que detallem a l’apartat corresponent.
•

L’equip haurà de condicionar el jardí:

✓ Hi ha d’haver zones ombrejades al jardí.

✓ Depèn de les mides i les condicions del jardí, s’haurà d’estudiar com parcialitzar els
espais per a cada grup d’infants.

El centre haurà d’analitzar els espais disponibles per a organitzar el reinici de les activitats
presencials, tenint en compte que aquests han de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat
de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i
sempre que sigui possible també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el docent.
Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup
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ORIENTACIONS PER A LES FAMÍLIES
•

S’han de respectar les normes higièniques i sanitàries, així com els protocols establerts per
l’escola.

•

Es farà una trobada individual, on les famílies podran compartir els seus neguits, la seva
situació actual, i els horaris i organització familiar, de manera que l’escola pugui ajudar a la
conciliació de la vida laboral i familiar. Per a aquesta trobada caldrà cita prèvia.

•

És important recordar que l’edat dels infants de les escoles bressol fa molt difícil que es

puguin evitar contagis, ja que és impossible garantir la distància de seguretat i l’ús de

mascaretes comporta risc. Així doncs, la família ha de ser conscient del risc de contagi a la
llar.
•

Les famílies durant aquesta primera fase, abans de l’obertura hauran de portar el següent
material que es quedarà a l’escola, la qual s’encarregarà de la neteja i desinfecció d’aquest:
✓ Tot un paquet de bolquers sense obrir.
✓ Dues o tres mudes de roba i unes sabates o sabatilles.
✓ 2 pitets, 2 tovalloles pel canvi de bolquers (els pitets seran d’ús diari i caldrà guardarlos en bosses de plàstic individuals i tancades)
✓ 2 jocs de llençols, de sota i de sobre, dins d’una bossa, ja que s’hauran de vestir i
desvestir els matalassos cada cop que es facin servir.
✓ Un nino o objecte de casa.
✓ 2 xumets.
✓ Qualsevol altra cosa que la família cregui necessària.
✓ L’agenda no pot ser en paper, per tant s’han de buscar altres alternatives de
comunicació diària tals com una agenda digital o via correu electrònic.

9

INCORPORACIÓ A L’ESCOLA
ORIENTACIONS PER A L’EQUIP EDUCATIU:
Les escoles tenen condicions estructurals molt diferents, per tant cada escola haurà de pensar quin
és l’espai de rebuda més adient tenint en compte els següents criteris.
•

Ni les famílies, ni altres adults trepitjaran l’espai de l’escola, excepte si s’habilita un espai de

rebuda i comiat que ha d’estar a l’entrada de l’edifici. Excepte si es produeix qualsevol
situació especial a la qual hauran d’accedir amb les màximes precaucions.

•

L’espai de rebuda i comiat, ha d’estar comunicat amb el carrer, és una zona intermèdia entre

la porta d’entrada i l’escola.

✓ Des la porta d’entrada a la llar fins aquesta zona de trobada és imprescindible que
les famílies es desinfectin les mans amb gel hidroalcohòlic, que es posin la seva
mascareta i els peücs.
✓ Aquest espai s’haurà de desinfectar constantment.

✓ L’espai l’haurem de condicionar amb els següents materials: peücs (per si alguna
família se’ls descuida), gel desinfectant, seients i unes escombraries amb tapa.

✓ L’aforament d’aquest espai és limitat, per tant s’hauran de fer torns d’entrada i de
sortida.
•

Els cotxets NO podran entrar mai dins de l’escola. La zona d’entrada de persones i cotxets
ha de quedar delimitada de la resta de l’escola.

•

L’educadora prendrà la temperatura a cada infant, davant de la seva família, i la deixarà
anotada en una plantilla. Omplir Annex 2.

•

L’equip haurà de dur tot aquell material que indiquin les autoritats: mascareta, pantalla,
calçat i roba desinfectada,… I cada dia s’haurà de prendre la temperatura. Caldrà estar

pendents de si surten noves mesures sanitàries.
•

Si calgués que algun membre de la família entrés a la llar, sempre amb peücs d’un sol ús,
mascareta i guants.

•

Les educadores poden dinar al jardí respectant els dos metres de distància entre elles o bé
cadascuna dins la seva estança, però no poden dinar juntes ja que s’han de treure la
mascareta.

•

És molt important viure la major part de la jornada a l’aire lliure, tant el joc com la vida
quotidiana (àpats, canvis de bolquers i descans).

•

Si es fan els àpats a l’espai exterior es poden col·locar taules de resina apilables, ja que

ocupen menys espai, pesen poc i són fàcils de netejar. Els seients de mida d’infant del mateix
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material i també apilables. Cal recordar que les taules per a infants fins a 2 anys han de tenir
40cm d’alçada i de 2 a 3 anys, 50cm. Els seients de 23cm i de 28cm d’alçada, respectivament,
per a què mantinguin les mides ergonòmiques de la major part d’infants d’aquestes edats.
Caldria disposar de suficient equipament de taules per poder garantir la distància
recomanada entre les criatures. Proposem realitzar els àpats per torns per facilitar
l’acompanyament, la distància i la higiene. Vetllar per què no hi hagi intercanvis de menjar
ni dels estris entre les criatures.
•

Per tal de fer possible el canvi de bolquers a l’exterior, es poden trobar solucions
organitzatives i materials adequats.

•

Sempre que el jardí ofereixi suficients zones d’ombra, és saludable i recomanable dormir a
fora. També tindrem en compte la separació de 2 metres de distància entre els infants. Per
no malmetre els matalassos es podem posar a sobre d’unes mantes. Els llençols s’han de

rentar cada dia a l’escola.
•

Serà responsabilitat de cada educador/a seleccionar, netejar i desinfectar el material de joc que hi
haurà a l’estança. Caldrà dur a terme aquests processos de manera freqüent, seguint les indicacions
oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de manera
diària. Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora, a més de 60ºC quan sigui possible. Si
no és possible dur-ne a terme el rentat a temperatura elevada, probablement no sigui recomanable
tenir-les al centre. Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap humitejat amb una

solució a base d’alcohol propílic al 70ºC. Omplir Annex 3.

•

Per tal de facilitar la higiene dels materials, proposem reduir el nombre de joguines tant a
l’interior com a l’exterior. Tindrem en compte, per a l’elecció dels materials, aquelles
superfícies on el virus duri menys:
✓ Acer inoxidable: 4 dies
✓ Bitllets: 4 dies
✓ Plàstic: 4 dies
✓ Vidre: 2 dies
✓ Cartró: 1 dia
✓ Fusta: 1 dia
✓ Roba: 1 dia
✓ Paper: 30 minuts

•

Caldrà que tots els materials es puguin rentar i desinfectar fàcilment.

•

Recordem que els materials han de respondre a les necessitats de moviments amplis i de
manipulació. Suggeriments:
✓ Caixes de fruita de plàstic.
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✓ Pneumàtics petits. (Recordeu que s’han de foradar amb un trepant per a que marxi
l’aigua de pluja).

✓ Un sorral o una taula de sorra.
✓ Materials de construccions.
✓ Camions i cotxets.
✓ Nines de plàstic.
•

Cal consultar el pla de neteja i desinfecció per saber quina és la freqüència i amb quins
productes cal desinfectar el material de joc.

•

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i
desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima
concurrència

•

El tracte durant la jornada amb els infants ha de ser igual que ha estat sempre, l’única cosa

que variarà serà la constant higiene de les mans i les mesures protectores que s’hauran de
portar (EPIS).
•

L’equip educatiu caldrà que es renti les mans de manera freqüent:
✓ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.

✓ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels
propis.
✓ Abans i després del canvi de bolquers
✓ Abans i després d’acompanyar un infant al WC.
✓ Abans i després d’anar al WC.

✓ Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús).
✓ Com a mínim una vegada cada 2 hores.
•

En relació als infants caldrà que es rentin 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 esternudar.
✓ Com a mínim una vegada cada dues hores.

•

Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó

amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. En punts estratègics es col·locaran dispensadors de solució
hidroalcohòlica per a ús del personal de l’escola.

•

Durant els moments de cura i relació (canvi de bolquers, moment dels àpats, rentar el nas,
pentinar, oferir aigua, acompanyament en el control d’esfínters,…), seguirem les mateixes
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indicacions pedagògiques del nostre projecte educatiu, amb l’única diferència que s’haurà

d’augmentar el control de la higiene i desinfecció.
•

En el moment de la sortida de l’infant farem el mateix procediment que a l’acollida però a
la inversa.
✓ L’educadora acompanya a l’infant a l’espai de rebuda i comiat on la família l’està
esperant.
✓ Les famílies han de seguir les mateixes indicacions que a l’entrada.
✓ Serà un bon moment per explicar com ha anat la jornada.

•

Hem de tenir present que els infants romandran tota la jornada amb els mateixos companys
i companyes i amb el mateix personal educador per tal de minimitzar els contactes.

•

Les ràtios vindran marcades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

•

Les educadores hauran de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els
passadissos

•

La sortida al jardí ha de ser seqüenciada. En funció dels m2 del jardí, poden estar–hi a l’hora

més d’un grup, però cada un d’ells ha d’ubicar-se en un espai marcat i diferenciat per poder
mantenir el grup i la seva traçabilitat.
•

Menjador. Cal garantir una separació mínima d’1 metre entre els infants a l’hora del
menjador. En taules grans, es deixarà una cadira de separació entre infants de manera que
cada nen o nena no tingui cap altre infant al davant ni als costats. Per raons d’espai, pot
ésser convenient fer els àpats per torns. Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules
després de cada àpat i de l’espai del menjador almenys un cop al dia.

•

Aules o altres estances per a la migdiada. La distància mínima entre llits o matalassos serà
d’1 metre. Cal ventilar les aules o estances destinades al descans un mínim de tres vegades
al dia i realitzar-ne la neteja i desinfecció diàriament.

PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE BIBERONS, TETINES I XUMETS
La neteja dels biberons i tetines es realitzarà després de cada ús, per evitar que els residus de llet
es quedin adherits, el procediment que s’ha de seguir és:

• Fer una prerentada amb aigua calenta per tal d’eliminar les restes de llet i cereals
• Aplicar sabó a l’interior del biberó

• Fregar amb els utensilis que es fan servir normalment amb insistència, sobretot en la zona de
rosca i en les parts on solen quedar-hi més restes.
• Finalment passar-hi aigua per treure’n totes les restes de sabó.
• Deixar assecar en un escorredor i un cop secs posar-los a la seva caixeta.
• Per a les tetines el procediment és el mateix.
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• Per a la neteja de biberons i tetines d’infants al·lèrgics s’han de netejar separadament i amb
utensilis específics per a cada criatura.
• L’esterilització de tetines i biberons s’ha de realitzar diàriament. A l’escola es pot fer amb un
recipient amb aigua que es pot posar al microones.

ORIENTACIONS PER A LES FAMÍLIES
L’equip transmetrà a les famílies quin és l’espai de rebuda i explicarà el protocol i les mesures
higienico sanitàries del centre.
•

Les famílies no trepitjaran l’espai de l’escola, només el que s’ha habilitat per a la rebuda i
comiat que està a l’entrada de l’edifici.

•

L’espai de rebuda i comiat és una zona intermèdia entre la porta d’entrada i l’escola.

✓ Des la porta d’entrada a la llar fins aquesta zona de trobada és imprescindible que
les famílies es desinfectin les mans amb gel hidroalcohòlic, que es posin la seva
mascareta i els peücs.
✓ Aquest espai es desinfectarà constantment.
✓ L’espai estarà condicionat amb els següents materials: peücs (per si alguna família

se’ls descuida), gel desinfectant, seients i unes escombraries amb tapa. Les famílies
s’hauran de fer càrrec dels seus peücs i de la seva mascareta.

✓ L’aforament d’aquest espai és limitat, per tant s’hauran de fer torns d’entrada i de
sortida.
✓ Es permetrà un acompanyant per infant en aquest espai.
•

Els cotxets NO podran entrar mai dins de l’escola. S’habilitarà un espai per a què es puguin
deixar els cotxets.

•

L’educadora prendrà la temperatura a cada infant, davant de la seva família, i la deixarà
anotada en una plantilla.

•

L’equip portarà tot aquell material que indiquin les autoritats sanitàries: mascareta, pantalla,

calçat i roba desinfectada,… I cada dia es prendran la temperatura.
•

Si calgués que algun membre de la família entrés a la llar, sempre amb peücs d’un sol ús,

mascareta i guants.
•

La major part de la jornada es passarà a l’aire lliure, tant el joc com la vida quotidiana (àpats,
canvis de bolquers i descans). Per tant caldrà portar protecció solar i gorra.

•

Sempre que el jardí ofereixi suficients zones d’ombra, és saludable i recomanable dormir a
fora. També es tindrà en compte la separació de 2 metres de distància entre els infants. Els
llençols es rentaran cada dia a l’escola.
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•

Per tal de facilitar la higiene dels materials, es reduiran el nombre de joguines tant a l’interior

com a l’exterior. Tindrem en compte, per a l’elecció dels materials, aquelles superfícies on el
virus duri menys. Tots els materials s’han de rentar i desinfectar fàcilment.

•

No hi hauria d’haver joguines que no es puguin rentar i desinfectar amb facilitat. Caldrà dur

a terme aquests processos de rentant de manera freqüent, seguint les indicacions
oportunes per a cada material. Les joguines de plàstic dur poden rentar-se al rentaplats de
manera diària. Les joguines de roba poden rentar-se a la rentadora, a més de 60ºC quan
sigui possible. Si no és possible dur-ne a terme el rentat a temperatura elevada,
probablement no sigui recomanable tenir-les al centre. Les joguines de fusta s’hauran de

desinfectar amb un drap humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic al 70ºC.
•

Quan sigui possible, es disposarà de joguines d’ús exclusiu pel grup estable d’ infants. En el
cas dels infants més petits (<12 mesos) es pot valorar que disposin de joguines (tipus sonall

o mossegador, per exemple) d’ús individual.
•

Hem elaborat un pla de neteja i desinfecció específic per saber quina és la freqüència i amb
quins productes cal desinfectar el material de joc.

•

El tracte durant la jornada amb els infants serà igual que ha estat sempre, l’única cosa que
variarà serà la constant higiene de les mans i les mesures protectores que hauran de portar
l’equip de l’escola (EPIS).

•

Durant els moments de cura i relació (canvi de bolquers, moment dels àpats, rentar el nas,
pentinar, oferir aigua, acompanyament en el control d’esfínters,…), seguirem les mateixes

indicacions pedagògiques del nostre projecte educatiu, amb l’única diferència que s’haurà
d’augmentar el control de la higiene i desinfecció.

•

En el moment de la sortida de l’infant farem el mateix procediment que a l’acollida però a
la inversa.
✓ L’educadora acompanya a l’infant a l’espai de rebuda i comiat on la família l’està
esperant.
✓ Les famílies han de seguir les mateixes indicacions que a l’entrada.
✓ Serà un bon moment per explicar com ha anat la jornada.

•

Els infants romandran tota la jornada amb els mateixos companys i companyes i amb el
mateix personal educador per tal de minimitzar els contactes.

•

Alletament matern. Sempre que sigui possible, caldrà tenir un espai habilitat dins el centre
per tal que les mares puguin alletar evitant el contacte amb la resta d’infants. La mare haurà

d’accedir al recinte escolar amb la mascareta col·locada i rentar-se les mans a l’arribada, a
més de seguir la resta de normes establertes per cada centre respecte el calçat o d’altres

mesures.
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EN RELACIÓ A LA PART HUMANA I EMOCIONAL
Tot i que no cal dir, i sabem pels anys que portem acompanyant infants i escoles en la primera
infància, que gaudim d’una comunitat educativa amb un nivell pedagògic altíssim, amb una vocació

i dedicació innata i amb unes eines emocionals enormes, hem pensat que no hem d’oblidar la part
humana.

EN RELACIÓ ALS I A LES EDUCADORS/ES
•

És necessari que les persones de l’equip comparteixin el neguit amb les companyes i la

direcció. Aquesta situació nova i amb risc de contagi, podria sobrepassar l’equip educatiu, i

ens hem de poder acompanyar mútuament, tot fent reunions virtuals setmanalment per
parlar de com estem i com estem vivint el procés de reobertura. S’hauria de trobar un espai
estipulat en horari i temps, per a parlar sobre com se sent l’equip.

•

És important adaptar-nos a les indicacions que ens donin, confiant que tot anirà bé.

•

La nostra organització, la nostra seguretat i el nostre recolzament com a equip serà una
eina clau per a la tranquil·litat d’infants i famílies.

•

Cal anar adaptant sense por, els coneixements i actuacions que anem adquirint, per si cal
canviar i evolucionar en la nostra manera de treballar i organitzar els espais.

•

Confiar en les nostres capacitats, en els nostres coneixements, en què la comunitat
educativa porta anys adaptant-se a noves metodologies, noves estructures, noves
situacions, i aquest nou repte, també el podrem assolir.

•

Caldrà potser acordar amb l’equip, noves normes i límits tant per a l’equip com per a infants
i famílies, per tant s’hauran de consensuar i reflexionar prèviament.

EN RELACIÓ A LES CRIATURES
•

S’ha de recordar que les criatures viuran un nou procés d’acolliment, i per tant, se les haurà
de tractar amb serenitat i comprensió.

•

És possible que les criatures estiguin desconcertades, caldrà recordar que trobaran nous
espais, una nova organització, persones que fa temps que no veuen, i per tant és possible
que no entenguin les normes o els nous límits que es posin; caldrà tenir comprensió
empàtica i no esperar que entenguin la situació ràpidament.

•

Sabent que seguirà existint el contacte físic entre les criatures i entre elles i les educadores,
caldrà viure’l amb normalitat i habituar-se temporalment a aquesta nova situació.
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•

Com sempre, els moments de cura són els més adequats per recuperar el vincle ja establert
que hi havia abans que es tanqués l’escola.

•

És possible que les criatures mostrin desorientació, no confiïn en nosaltres o que es mostrin
diferents d’abans del tancament, han passat moltes experiències en el seu confinament i
segur que els ha afectat d’una manera o d’una altra.

•

Les condicions actuals fan que la presència de la mestra hagi de ser més restrictiva de
l’habitual. L’important és que la mestra situï la relació entre ella i l’infant en una visió de
comprensió i no de penalització sistemàtica cap a la criatura.

EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES
•

Tal i com es fa durant el període d’acolliment a l’inici de curs, convé interessar-se per la
situació personal i individual de cada infant en el sí de la família per poder acompanyar de
manera sistèmica la criatura que vindrà a l’escola.

•

És important en aquest període més que mai, tenir en compte que no es tracta de jutjar les
famílies, ni pel que fan ni pel que diuen. S’estan vivint processos emocionals complicats, i no

forma part de la feina a l’escola opinar, sinó acompanyar.
•

És aconsellable buscar estones per a reunions virtuals amb les famílies per tal de poder
compartir allò que els preocupa i buscar respostes conjuntament (ja sigui de manera
individual o en grup).

•

És important deixar ben clar a les famílies (de veu, amb rètols, correus electrònics,…) totes
les normes d’higiene i seguretat dins l’escola.
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ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE POSSIBLE COVID-19
DETECCIÓ DE SÍMPTOMES D’ALGÚ DE L’EQUIP EDUCATIU DE

L’ESCOLA

Les direccions dels centres hauran d’informar a tots els treballadors i treballadores de la necessitat
de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19.
Això permetrà identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials.
Un cas Cas sospitós d'infecció per SARS-CoV-2: qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció
respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre,
tos o sensació de manca d'aire.
Les persones que presentin símptomes lleus, se’ls indicarà que contactin amb els seu servei de
salut. Es convertiran en casos possibles: en cas d’infecció respiratòria aguda/lleu sense criteri per
realitzar el test diagnòstic.
En els casos possibles: s’indica l’aïllament domiciliari durant 14 dies des de l’inici dels símptomes,
sempre que el quadre clínic s’hagi resolt. El seguiment i alta serà supervisat pel seu metge d’atenció
primària.
En cas que una persona de l’equip presenti símptomes (tos, febre, símptomes de refredat) dins el

seu horari laboral, recomanem:
1. Que la persona informi immediatament la direcció del centre i aquesta a la seva vegada a
la coordinadora.
2. Que la persona marxi a casa per a un autoaïllament i per posar-se en contacte amb el servei
català de salut (tot trucant al 061) i rebre instruccions. Serà en aquesta comunicació on
s’indicarà com procedir en relació a la simptomatologia i també s’haurà de sol·licitar

consulta al centre mèdic a través del telèfon, web o app corresponent, amb l’objectiu de

valorar si procedeix programar una cita per assistència sanitària presencial o telemàtica, així
com la prescripció mèdica de la baixa laboral i el seguiment del seu procés.
3. El desplaçament al domicili haurà de realitzar-se seguint les recomanacions preventives que
ha establert el Ministeri de sanitat: respectant la distància social amb persones, ús de
mascareta, i cobrint boca i nas amb el colze en cas de tossir o esternudar. Un cop al domicili
se seguiran les recomanacions del Servei Sanitari de Salut.
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4. Si els símptomes són més greus es trucarà al 112 per rebre instruccions per part del
professionals sanitaris.
5. La persona afectada ens anirà informant sistemàticament del seu estat i evolució.
6. La direcció de l’escola haurà d’organitzar el servei per a què es pugui atendre tots els infants
en cas que una educadora o educador marxi a casa per símptomes del Covid19.

PROTOCOL DE SEGUIMENT DE CONTACTES ESTRETS I POSSIBLES
CONTACTES
En el moment en què tenim constància d’un cas possible, probable o confirmat de la malaltia per
COVID19, la directora del centre li comunicarà, primer a la coordinadora de l’escola i aquesta a la
Marta Seguí, per correu electrònic o mitjançant trucada telefònica, qui serà l’encarregada de
comunicar-ho a SPA (93 2268251 Vigilància de la salut).
Segons el procediment d’actuació davant els casos d’infecció, el nostre SERVEI DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS, serà l’encarregat d’establir els mecanismes per a la investigació i seguiment
dels contactes extrets en l’àmbit de competències, de forma coordinada amb les autoritats de salut
pública.
Es classifica com a contacte estret de casos possibles, probables o confirmats:
•

Qualsevol persona que hagi proporcionat cures mentre el cas presentava símptomes:
treballadores que no hagin utilitzat EPIS, membres familiars o persones que tinguin un altre
tipus de contacte físic similar.

•

Persones que conviuen, familiars que hagin estat en el mateix lloc mentre la persona
presentava símptomes a una distància menor de 2 mestres durant un temps almenys de 15
dies.

Quan el SPA té coneixement de l’existència d’un cas possible, probable o confirmat per COVID19
investiga l’existència de contactes estrets d’aquest cas dins l’empresa i informa periòdicament
d’aquesta situació.
El servei català de salut ens donarà les indicacions pertinents a seguir i nosaltres seguirem les
instruccions que ens arribin i passarem la informació a les famílies afectades per a què actuïn en
conseqüència.
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DETECCIÓ DE SÍMPTOMES D’UN INFANT A L’ESCOLA
Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:
•

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.

•

És altament recomanable tenir Calendari vacunal 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.
Davant la presència de símptomes (tos, febre o símptomes de refredat), 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:
1. Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic.

2. Informar la direcció del centre, que alhora avisarà la coordinadora.
3. Avisar pares, mares o tutors, per a què vinguin a buscar l’infant.
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4. Si els símptomes són greus i a l’infant li costés respirar es trucarà al 112 per rebre instruccions
per part del professionals sanitaris.
5. Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra
i aquest ens donarà les indicacions pertinents a seguir i nosaltres seguirem les instruccions que
ens arribin i passarem la informació a les famílies afectades per a què actuïn en conseqüència.
6. Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos.
7. Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre.
8. A partir del moment en què l’infant i la família són derivats al Servei Català de Salut, l’escola
seguirà les recomanacions i actuacions que aquest ens proporcioni en relació al seguiment del
cas i en relació al traspàs d’informació a les famílies i equip de l’escola.

DETECCIÓ DE SÍMPTOMES D’UN FAMILIAR
En el supòsit que hi hagi un cas de POSSIBLE infecció de Covid19 proper a la criatura recomanem:
1.

Que la família informi a la direcció del centre i a l’educadora que està en contacte amb la
criatura.

2. Que la família de la criatura segueixi les indicacions de les autoritats sanitàries en relació al
possible aïllament i contagi a l’escola.

3. Per part de l’escola, es vigilarà els infants i adults que hagin estat en contacte amb la criatura.
4. A partir del moment en què l’infant i la família són derivats al Servei Català de Salut, l’escola

seguirà les recomanacions i actuacions que aquest ens proporcioni en relació al seguiment
del cas i en relació al traspàs d’informació a les famílies i equip de l’escola.

Amb aquestes mesures volem contribuir a la contenció del virus i tenim
l’esperança que les criatures segueixin sent felices i gaudeixin del joc, les cures i
la convivència estant a la llar.

Totes aquestes mesures estan subjectes a revisió sobre la base dels nous
coneixements i informació científica existents per part de les diferents
autoritats sanitàries.
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LES 4
Rosa Vidiella, Montserrat Fabrés, Azucena Linares i Núria Ferrando, amb la col·laboració de Serveis
per a la Infància Créixer Junts.
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ANNEX 1 TAULA CONTROL PERSONAL EXTERN
Abans d’entrar a l’escola el personal extern ha d’omplir i signar la següent taula per tal de portar
un control de les persones que entren a les instal·lacions, així com una garantia del compliment
de les normes higienico sanitàries de l’escola:
NOM I COGNOMS

CÀRREC

MOTIU DE L’ENTRADA A
L’ESCOLA
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Signo aquesta taula conforme he llegit i accepto les mesures
d’higiene i prevenció que l’escola ha facilitat.

ANNEX 2 TAULA CONTROL TEMPERATURA INFANTS
ESTANÇA:
MES:
NOM INFANT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ANNEX 3 TAULA NETEJA MATERIAL DE JOC
MES:
MATERIAL DE JOC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

27

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

