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1. ASSITÈNCIA AL CENTRE
REQUISITS GENERALS PER INFANTS I PERSONAL DOCENT I NO DOCENT:
Absència de simptomatologia compatible amb el COVID-19 ( febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14
dies anteriors.
REQUISITS ESPECÍFICS PER L’ALUMNAT:
Les famílies hauran de signar la declaració responsable següent:

CARTA DE COMPROMÍS PER A MESURES EXTRAORDINÀRIES PER LA COVID-19

En/Na______________________________________________amb DNI_______________ com
a pare/mare o tutor/a de l’alumne__________________________________________________
Em comprometo a seguir les normes i mesures d’higiene com a causa excepcional arrel de la
pandèmia que estem vivint per la covid-19, per tant, respectarem les indicacions que aquí
s’especifiquen:
Que conec l’obligació d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol simptomatologia
compatible amb la covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb el
centre educatiu davant qualsevol incidència.
Que el meu fill/a, durant els darrers 14 dies i en aquest moment:
•

No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

•

No ha estat positiu de covid-19, ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat
positives.

•

No ha estat amb contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19,
ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

Que en el cas de malaltia del nen/a em posaré en contacte amb el seu metge i seguiré les
indicacions que ell em proposi, sempre i quan el servei mèdic de l’escola, vetllant per la seguretat
de tots hi estigui d’acord.

Autoritzo al personal de La Granota a prendre la temperatura diàriament a l’arribada i els cops
que siguin necessaris, al meu fill/a i a qui el porti a la llar, si és el cas.
Respecto les indicacions per entrar/sortir de l’escola, de manera més segura per a tots i els
horaris per poder facilitar aquestes indicacions.
Autoritzo al centre a informar de qualsevol símptoma relacionat amb la covid-19, i ens
comprometen a recollir al nostre fill/a de l’escola en el mínim temps possible, davant qualsevol
símptoma de malaltia.
Sóc conscient i autoritzo que, a aquesta edat i com a necessitat bàsica per poder cobrir el dia a
dia del meu fill/a, l’educadora haurà de mantenir un contacte estret amb ell/ella a l’hora de:
•

Acompanyar al meu fill/a durant l’estada a la llar en moments de consol amb una
abraçada, donar-li la mà…

•

Hàbits d’higiene (neteja de mans constant, cara, canvis de bolquers en el que és
imprescindible el contacte amb l’infant), si és autònom, en el control d’esfínters,
acompanyar al wc i realitzar les mesures d’higiene necessàries.

•

A l’hora dels àpats, autoritzo a l’escola a facilitar el menú (els aliments) al meu fill/a amb
les mesures d’higiene que comporten des de l’arribada dels aliments on l’escola és
compromet a que tots els productes ens arriben de proveïdors de qualitat alimentaria i
mesures de seguretat corresponents, un cop a l’escola es tractaran amb el màxim rigor
a la cuina i en el trasllat d’aquest a l’aula, on l’educadora li oferirà amb totes les normes
higièniques i distàncies de seguretat respecte als altres nens/es.

•

Autoritzo a l‘educadora a acompanyar al meu fill/a en la migdiada en els moments que
calguin per facilitar-li la son (donar-li la mà, abraçar, acaronar…) i fer servir el seu llitet i
llençol individual.

Preguem que poseu el calendari de vacunació del nen/a al dia.
I per a que així consti, declaro responsablement aquest Compromís i signem aquesta carta de
mesures extraordinàries a causa de la covid-19.

El Centre

La família

REQUISITS ESPECIFICS PEL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT:
No podran assistir les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus.
Les condicions de risc són:
•
•
•
•

Tenir més de 60 anys
Malalties cròniques
Immunodeficiències
Embarassades

Prèviament, el treballador, haurà de signar una declaració responsable.

2.ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ EDUCATIVA PRESENCIAL

L’escola obrirà el dia 1 de setembre del 2020
RATIOS
INFANTS 0-1 ANYS:
INFANTS 1-2 ANYS:
INFANTS 2-3 ANYS:

ESPAIS:

8
13
20

AULES , CADA UNA AMB ACCÈS
DIRECTE i INDEPENDENT AL SEU PATI
EXCLUSIU.

3.PLANIFICACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL
L’objectiu principal de l’acció educativa:
•
•
•
•
•
•

Socialització
Activitats lúdiques
Hàbits d’autonomia
Mesures de seguretat i higiene
Propostes d’observació i entreteniment
Es prioritzaran les activitats als espais exteriors (patis)

4.MENJADOR
L’hora de dinar ha de ser un moment agradable per a l’infant. És compleix una de les necessitats
més bàsiques.
A l’escola disposem de cuina pròpia per tant, el dinar estarà elaborat el mateix dia i es servirà
directament de la cuina a l’aula, transportat amb safates d’acer inoxidable ben tapades. Les
mestres auxiliars encarregades transportaran el carro d’acer, que la cuinera haurà preparat, i
deixarà a l’entrada de la cuina fins a l’aula corresponent. La mestra de cada aula repartirà el
menjar als nens i nenes.
Els infants dinaran asseguts a les taules garantint la distància de seguretat.
Els infants quan hagin acabat de dinar, un per un s’aniran rentant a la pica amb aigua i sabó amb
l’ajuda de la mestra. Aquesta s’haurà de rentar les mans amb sabó cada vegada que renti a un
infant.
Es realitzarà neteja i desinfecció de les taules abans i desprès de cada àpat, i l’espai del
menjador mínim un cop al dia.
Els pitets es rentaran i desinfectaran diàriament a l’escola a una temperatura de 60ºC.

5.COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES
Les famílies podran mantenir un control del que els seus fills i filles fan a l’escola, mitjançant un
full diari.

6.MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ
DISTANCIAMENT FÍSIC
Amb infants de 1 a 2 anys, no sempre es possible mantenir la distancia de seguretat, ni entre
infants ni amb l’adult de referencia.
A l’hora del descans es respectarà la distancia física mínima d’1 metre entre llits i es col·locaran
els nens capiculats.
ENTRADES I SORTIDES
Els alumnes entraran i sortiran per la porta principal del carrer valència nº 500, hi haurà un circuit
de senyalització per circular.
Es mesurarà la temperatura als infants, adults acompanyants i personal docent i no docent,
abans d’accedir a les aules.
Caldrà que les famílies respectin la distància de seguretat en els moments d’entrada i sortida i
hauran de portar mascareta.

AULES I PATIS
A cada aula hi haurà un grup estable format per infants i la seva educadora.
L’educadora de suports haurà de portar mascareta sempre.
L’activitat diària exterior (pati), serà individual per a cada grup amb sortida independent al seu
pati.
VENTILACIÓ NETEJA I DESINFECCIÓ
Es ventilaran les instal·lacions, abans de l’entrada i la sortida dels infants i mínim 3 vegades al
dia durant 10 minuts cada vegada.
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.
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements,
superfícies o zones d’us mes comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material
emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants i es desinfectarà
després del seu ús.
RENTAT DE MANS
Com que aquest hàbit serà necessari fer-lo molt sovint, l’acompanyarem amb una cançó de
rentar mans.
En el cas dels infants les mans es rentaran amb aigua i sabó i s’eixugaran amb paper que hauran
de llençar després.
-

A l’entrar i sortir de l’aula.
Al sortir i tornar del pati.
Abans i després d’una activitat.
Abans i després dels àpats.
Després d’un canvi de bolquer.
Després de tossir o mocar-se.
Abans i després d’anar al lavabo en cas que ja no utilitzi bolquers.
Al despertar de la migdiada.

En el cas de les mestres i el personal del centre es rentaran les mans amb aigua i sabó sempre
que sigui possible si no, caldrà fer-ho amb gel desinfectant hidroalcohòlic.
-

A l’entrar i sortir de l’aula.
Al sortir i tornar del pati.
Abans i després d’una activitat.
Abans i després dels àpats.
Després de tossir, mocar-se o mocar a un infant.
Abans i després d’un canvi de bolquer.
Després de mantenir contacte amb un infant.
Com a mínim una vegada cada 2 hores.

MASCARETES
Segons l’OMS, la recomanació d’ús de mascaretes està subjecte a les normes establertes per
cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions serien:
INFANTS DE 0 A 3 ANYS

NO INDICADA

PERSONAL DOCENT I NO DOCENT

INDICADA ( Higiènica )

ROBA I CALÇAT
El calçat es desinfectarà a l’arribada a l’escola.
Els pitets i bates es rentaran diàriament a l’escola, a una temperatura de 60ºC

JOGUINES
Cada aula disposa de les seves joguines pròpies.
Seran rentades i desinfectades cada vegada que s’utilitzin i en cap cas podran ser intercanviades
amb les altres classes.
Les joguines de fusta de moment quedaran retirades i els infants no les podran utilitzar fins que
el centre estigui completament segur que la desinfecció d’aquestes es segura.

CANVI DE BOLQUERS
Procediment pel canvi de bolquer proposat pel Departament d’Educació:
Bolquers. Procediment pel canvi de bolquer:
Pas 1: Organitzeu I'espai. Abans de portar el nen o nena a la zona de canvi de bolquer, renteuvos les mans i prepareu alló que necessitareu a prop del canviador (tovalloletes, bolquer net,
crema, bossa de plástic per llengar el bolquer utilitzat i un parell de guants nets). Poseu un paper
cobrint la superfície del canviador. Poseu-vos els guants.
Pas 2: Poseu l'infant sobre el canviador, sense deixar-lo de vigilar en cap moment. Si cal, traieu-li
les sabates i mitjons per evitar que entrin en contacte amb la zona bruta.
Pas 3: Obriu el bolquer peró deixeu-lo sota de l'infant mentre el netegeu.
bolquer, peró deixeu el bolquer mullat sota el nen. Aixequeu les cames de l'infant metre passeu
les tovalloletes o un drap humit per netejar-li les natges i els genitals i evitar que es tornin a
embrutar amb els bolquer usat. Retireu la femta i l'orina de davant a I'esquena i utilitzeu una
tovallola fresca, un drap humitejat o una tovallola de paper humida cada cop que feu lliscar.
lntrodulu les tovalloletes brutes dins el bolquer brut. Els draps reutilitzables s'han de guardar en
un una bossa de plástic o receptacle tancat (a I'abast del brag de les taules de canvi de bolquers)
fins que es puguin rentar.

Pas 4: Si n'hi ha, traieu la roba bruta sense tocar cap superfície i obriu el bolquer idoblegueu-ne
la superfície bruta cap a dins. Col'loqueu bolquers d'un sol ús en una bossa tancada o un
receptacle adequat. Si s'utilitzen bolquers de tela reutili2ables, poseu-los en una bossa de plástic.
Si hi ha roba bruta poseu-la també a la bossa de plástic. Comproveu que no s'hagi mullat la
superfície sota de l'infant. Si está molla, eixugueu-la amb la part del paper que sobresurt més
enllá dels peus i plegueu-lo sobre aquesta zona de manera que el paper de sota les natges sigui
sec.
Traieu-vos els guants mitjangant la técnica adequada (veure annex 2) i llanceu-los. Passeu-vos
una tovalloleta humida per les mans i una altra per les mans del nen o nena i llanceu-les.
Pas 5: Feu lliscar un bolquer net sota l'infant. Utilitzeu un teixit higiénic o guants nets d'un sol ús
per aplicar la crema de bolquer en cas que sigui necessari i llenceu-los. Tanqueu el bolquer.
Pas 6: Renteu les mans de I'infant amb aigua i sabó i torneu-lo a una zona supervisada.
Pas 7: Elimineu el paper d'un sol ús que cobreix la superfície del canviador.
Lligueu la bossa de plástic que on hi ha la roba bruta. Netegeu la superfície del canviador amb
aigua i sabó o amb una tovalloleta d'un sol ús i després passeu-hi una solució desinfectant.
Pas 8: Renteu-vos les mans.

