PLA D’OBERTURA

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
EL TIMBAL

Pla d'obertura Escola Bressol Municipal El Timbal
A continuació es desenvolupa el pla d'obertura de l' Escola Bressol Municipal El
Timbal, que està situada al Carrer Tambor del Bruc,2. Aquest Pla és cenyeix a les
instruccions facilitades pel departament d'educació de Generaltat, que queden
recollides en el document:
PLA D'OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2 DE DESESCALADA EN
LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 I PER A L'ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DELS CENTRES I ELS ESTUDIS DEL CURS 2020-2021, aprovat
pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020)

1. Introducció
Aquesta escola disposa d’un total de 8 aules, d’aquestes, 5 estan obertes i 3 estan
tancades, aquestes últimes disposen de tot el material necessari per fer-ne un bon ús.
L’equip de l’escola esta format per:




Equip educatiu està constituït per 1 directora, 5 tutores i 3 persones de reforç.
Equip de monitoratge està constituït per 5 monitores.
Equip de cuina esta format per una cuinera principal i una ajudant de cuina.
Equip de neteja, està constituït per 1 persona durant la jornada de matí i 3
durant la tarda

L'escola té capacitat per acollir 127 infants (0-3 anys), aquest curs 2019-20 tenim un
total de 63 infants inscrits.

2. Previsió de la preparació del centre
Abans d'iniciar l'activitat al centre s'haurà de netejar i desinfectar tota l'escola. També
s’hauran de netejar i a condicionar els patis de l'escola.




Nombre de professionals ( docents ) que pot fer atenció presencial al
centre.
El personal que constitueix l'equip educatiu de l'escola, no ha presentant cap
vulnerabilitat ni són persones de risc. Per tant, totes elles poden realitzar la
seva feina de forma presencial.
Nombre de professionals ( monitoratge ) que pot fer atenció presencial al
centre.
El personal que constitueix l'equip de monitoratge de l'escola, no ha presentant
cap vulnerabilitat ni són persones de risc. Per tant, totes elles poden realitzar la
seva feina de forma presencial.







Nombre de professionals ( cuina ) que pot fer atenció presencial al centre.
El personal que constitueix l'equip de cuina de l'escola, no ha presentant cap
vulnerabilitat ni són persones de risc. Per tant, totes elles poden realitzar la
seva feina de forma presencial.
Nombre de professionals ( neteja matí ) que pot fer atenció presencial al
centre.
La persona que fa la neteja durant el mati, actualment té un IT, per tant, caldrà
cobrir aquesta baixa.
Nombre de professionals ( neteja tarda ) que pot fer atenció presencial al
centre.
Del personal que constitueix l'equip de neteja, només una persona no ha
presentat cap vulnerabilitat ni és persona de risc. Per tant caldrà buscar
personal per cobrir les substitucions.

3. Organització de l’acció educativa.
La proposta d'infants que podran assistir al centre a partir del 15 de juny seria 5 infants
per classe i tutora, per tant, 25 infants (amb 4 tutores+1 reserva, serien 4 aules amb
oferta per a 20 infants) podrien assistir a l'escola de forma presencial. L'organització
dels grups seria d’una educadora per aula que faria tot l'horari amb els mateixos
infants.
Condicionants
-Per a que els infants puguin venir a l’escola s’han de complir alguns requisits:





Certificat de les empreses dels tutors legals del infants justificant el treball fora
de casa (en cas demanda superior a oferta).
Que l’infant no presenti 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 COVID-19 durant els 14
dies anteriors, que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors i que tingui el Calendari
vacunal al dia. Caldrà signar una declaració responsable d’aquest fet.
Que un dels progenitors o tutor legal signi la declaració d’autorresponsabilitat,
que eximeix de responsabilitat a l’escola en el cas que els/les vostres fills/es es
contagiïn de COVID-19. -En cas de les següents malalties es recomana la no
assistència i caldria valorar-la amb el pediatra: l Malalties respiratòries greus
que precisen medicació o dispositius de suport. l Malalties cardíaques greus. l
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants que
precisen tractaments immunosupressors). l Diabetis mal controlada. l Malalties
neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Organització de l’acció educativa presencial de 9:00 a 17:00.
Nombre d’infants dels nivells previstos pel Departament d’Educació que poden assistir
presencialment al centre.
GRUPS
Classe Blanca (4m-1 any)
Classe Groga (1-2 anys)

Nombre d’infants
0 del grup 0-1
5 altres grups
5

Classe Taronja (1-2 anys)

5

Classe Lila (2-3 anys)

5

Classe Verda (2-3 anys)

5

Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre per franja d’edat
1-2 anys

4

2-3 anys

6

Proposta de grups per franges d’edat
Franja

Alumnes (màx 5)

Professional

Espai aula que ocuparà el
grup

1-2 anys

4

1 + 1 reforç

Aula groga

2-3 anys

3

1 + ½ reforç

Aula lila

2-3 anys

3

1 + ½ reforç

Aula verda

Organització de grups d’alumnes i de les educadores.
GRUP
Classe Blanca**
Classe Groga
Classe Taronja
Classe Lila
Classe Verda

Nº D’INFANTS ESPAI/AULA que
ocuparà el grup
4m- 1 any
0
1-2 anys
3
Aula groga
1-2 anys
1
Aula groga
2-3 anys
3
Aula lila
2-3 anys
3
Aula verda
NIVELL

EDUCADORES
0
1*
0
1*
1*

*Hi haurà una educadora de reforç per cada dos aules.
**La Classe Blanca es podria adaptar per grup de 1-2 anys depenent demanda

Servei de menjador.

Servei de menjador (12:00 a 15:00)
La monitora del menjador aniria a la cuina a buscar el carro i el portaria a l’aula, i seria
ella, juntament amb l’educadora referent qui s’encarregaria d’acompanyar als infants
durant l’àpat i l’estona de dormir, així com de vetllar per seguir el protocol.
Organització de grups d’alumnes, educadores i monitores.
GRUP
Classe Groga
Classe Lila
Classe Verda

NIVELL
1-2 anys
2-3 anys
2-3 anys

Nº D’INFANTS EDUCADORES
4
1i1
3
1 i 1/2
3
1 i 1/2

MONITORES
1
0
1

4. Entrades i sortides
Les entrades i sortides s’han organitzat de forma esglaonada per grups d’edat, en
intervals de 10 minuts per evitar aglomeracions i sempre mantenint la distància de
seguretat.
Entrades
A l'hora d' entrar a l'escola, els pares hauran d'esperar fora del centre deixant 2 m de
distància entre ells i aniran accedint a l’entrada del vestíbul, sense entrar a l’interior del
centre de forma esglaonada, i només acompanyant un adult a cada infant.
GRUP
Classe Groga
Classe Lila
Classe Verda

NIVELL
1-2 anys
2-3 anys
2-3 anys

HORARI
9:00
9:10
9:20

Nº D’INFANTS
4
3
3

EDUCADORES
1i1
1 i 1/2
1 i 1/2

Sortides
A l'hora de sortir de l'escola, els pares hauran d'esperar fora del centre deixant 2 m de
distància entre ells i aniran accedint a l’entrada del vestíbul, sense entrar a l’interior del
centre de forma esglaonada.
GRUP
Classe Groga
Classe Lila
Classe Verda

NIVELL
1-2 anys
2-3 anys
2-3 anys

HORARI
16.40
16.50
17.00

Nº D’INFANTS
4
3
3

EDUCADORES
1
1 i 1/2
1 i 1/2



Horari reduït: (9:00 a 12:00)

Infants que marxen a les 12.00, en aquests casos la tutora de l’aula s’encarregaria
de portar l’infant a la porta de l’escola i l’entregarà a la persona que el vingui a buscar.
Els infants restants esperarien amb la monitora dins de l’aula.
GRUP
Classe Groga
Classe Lila
Classe Verda


NIVELL
1-2 anys
2-3 anys
2-3 anys

HORARI
11:40
11.50
12.00

Nº D’INFANTS
0
2
0

Horari reduït: (9:00 a 15:00)

Infants que marxen a les 15:00, en aquests cassos la tutora de l’aula s’encarregaria
de portar l’infant a la porta de l’escola i l’entregarà a la persona que el vingui a buscar.
Els infants restants esperarien amb la monitora dins de l’aula.

GRUP
Classe Groga
Classe Lila
Classe Verda

NIVELL
1-2 anys
2-3 anys
2-3 anys

HORARI
15.00
15:10
--

Nº D’INFANTS
2
1
0

Com faríem l'entrada? Posaríem a cada entrada unes cadiretes perquè les famílies
puguin treure les sabates als infants.

Qui estaria a l'entrada i a la sortida?



A l’entrada principal, estarà l’administrativa i la tutora dels infants de 2-3 anys ,
aquesta rebrà als infants i un cop estiguin tots, entraran a l’aula.
Les famílies dels infants de 1-2 anys, entraran fins a la porta de fusta, on
l’educadora del seu grup, els rebrà. La direcció acompanyarà aquest grup.

5. Espais exterior
La sortida al pati s’ha organitzat de manera seqüenciada, evitant compartir espais i
horaris.


Amb la previsió actual d’incorporacions hem habilitat dos espais exteriors,
aquests tenen accés des de l’aula i estan separats.

Proposta de difusió de l'obertura del centre.
El canal que utilitzaríem per fer la difusió serià a través de:








Trucades a les famílies que en el seu moment van dir que necessitaven portar
l’infant a l’escola i/o les que tenien dubtes.
Circular informativa i l'aplicatiu Kindertic. En els casos que detectem alguna
família que no hagués rebut la informació, contactaríem amb ella
telefònicament.
Recepció documentació sol·licitada: Declaració Rble.+carnet vacunacions
actualitzat+acreditació treball.
Videotrucada amb les famílies que han confirmat i que s’han d’incorporar, per
fer un primer contacte i explicar les consignes de les entrades, sortides i
resoldre qualsevol altre dubte.
Enviament circular amb protocol d’assistència dels infants a l’escola.

Sant Joan Despí, 11 de Juny de 2020

