Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet de Llobregat
Com serà l’inici del curs escolar 2020-21?
Tots els detalls de la reobertura de les Escoles Bressol Municipals de
l’Hospitalet el dia 1 de setembre.
Aquest curs escolar 2020-2021, que s’inicia aquest proper, 1 de setembre, mantindrà
unes condicions excepcionals. Serà un curs marcat per la pandèmia del coronavirus i
les mesures higièniques, de salut i de seguretat que se’n deriven. Molts infants
tornaran a l’escola després de més de mig any tancades, d’altres ho faran després d’un
juliol atípic a les aules i, també, molts infants iniciaran la seva escolarització per
primera vegada, de manera que els processos d’acollida i d’adaptació a l’escola, a nous
companys i companyes de classe i a nous adults (educadores i mestres referents a
l’aula) esdevindran clau en aquestes condicions excepcionals.
Si bé el Departament d’Educació de la Generalitat aposta per un retorn presencial dels
alumnes, però estant alerta de l’evolució de la situació epidemiològica a Catalunya i el
número de casos que es puguin donar en les escoles, aquesta evolució pot comportar
canvis i/o restriccions en qualsevol moment.

Com es preveu aquest inici de curs 2020-2021 a L’Hospitalet?
Per a aquest curs i per tal d’acomplir amb les mesures d’higiene i seguretat, hi ha una
sèrie d’instruccions que caldrà tenir en compte i seguir. Aquesta informació està
actualitzada amb la darrera informació que ha comunicat el Departament d’Educació a
finals d’agost.

Quines mesures haurem de seguir aquest curs?
 Les famílies han d’haver signat una declaració responsable per la qual es
comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19, mantenir el
centre educatiu informat de qualsevol novetat al respecte i permetre l’intercanvi de
dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la
traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.
 L’entrada serà esglaonada. Cada escola bressol facilitarà a les famílies l’horari
d’entrada i de sortida que, de forma ordinària, serà en intervals de 10 minuts
(podeu consultar els horaris d’entrada i sortida clicant aquí). Cal tenir en compte
que, durant la primera setmana de setembre, l’horari d’acollida i d’adaptació a
l’escola és l’acordat amb l’escola i diferent al de la resta de curs.
 Es crearan grups estables de convivència, que serà el grup-classe.
 El nombre d’alumnes per aula serà l’habitual en l’educació infantil de primer cicle:
- 0-1: 8 infants
- 1-2: 13 infants
- 2-3: 20 infants
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 Durant el més de setembre, hi haurà personal de reforç en les aules, per afavorir el
procés d’acollida i d’adaptació de l’infant. Aquest personal serà estable per a cada
grup al qual estigui assignat.
 Els infants no hauran de dur mascareta, ja que no es recomanable abans dels 3
anys.
 L’educadora tutora no haurà de portar mascareta quan estigui amb el grup estable,
però si que ho haurà de fer per a la resta d’activitats de l’escola impliquin contacte
amb altres educadors/es i grups estables diferents al seu.
 Entre el grup estable no caldrà mantenir la distància de seguretat.
 Els adults que acompanyin els infants en l’adaptació, entrada i sortida de l’escola,
hauran de portar mascareta, seguir les normes d’higiene i mantenir la distància de
seguretat d’1,5 metres.
 Pel que fa a l’acollida i adaptació dels infants, les escoles informaran les famílies de
com accedir dins les aules i en quines condicions, par a afavorir el procés d’acollida i
adaptació dels infants. Les famílies han de seguir totes les indicacions del personal
del centre mentre romanguin dins d’aquest.
 Es prendrà la temperatura cada dia als infants a l’entrada de la classe, o bé ho
poden fer les famílies, abans d’anar a escola.
 La sortida al pati es farà de forma esglaonada i/o per torns. En el cas que
coincideixin en el pati, dos o més grups estables diferents s’haurà de mantenir la
distància de seguretat entre ells. Cada escola prendrà les mesures organitzatives al
respecte per a garantir aquests principis.

Mesures organitzatives a l’EBM La Casa dels Arbres per garantir els grups estables i amb distància entre ells en l’ús del pati, al qual
podran accedir directament des de l’aula. Cada escola bressol municipal ha adoptat les seves mesures, en funció de l’espai,
nombre d’infants i característiques pròpies de cada centre.
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 El menjador es farà per torns i grups estables. En el cas que coincideixin en el
menjador dos o més grups estables diferents, cal mantenir la distància entre ells. Si
existeix la possibilitat i es donen les condicions, els àpats es realitzaran a les aules.
 Les “classes” en espais fora del centre seran “excepcionals”. De moment i atenent la
situació sanitària, a l’igual que s’han suspès activitats fora de l’escola (sortides,
colònies) i dins de la mateixa que impliquin aglomeracions, durant el proper curs les
sortides i actes que suposin aglomeracions tampoc es realitzaran
 Si hi ha un cas positiu per Covid-19 es posarà el grup de convivència en quarantena.
 Els /les educadors/es de baixa se substituiran des del primer dia.
 Les escoles bressol municipals tindran un CAP i un infermer de referència per a
possibles casos de coronavirus.
 El grup de convivència escolar només s’aïllarà si el test d’un dels infants o
educador/a del grup, dona positiu.
 En cas que un infant tingui símptomes, no ha d’anar a l’escola. Tampoc no ho ha de
fer si se li ha diagnosticat coronavirus i s’està pendent del resultat d’una prova PCR,
ni si conviu amb un cas confirmat i, per tant, ha de fer quarantena.
 Els aïllaments previstos seran de 14 dies.
 Es valorarà tancar una escola a partir de dos casos positius de dos grups de
convivència diferents, sempre que les autoritats sanitàries ho considerin
convenient. El tancament també serà de 14 dies.
 Durant el mes de juliol les escoles bressol municipals han concretat els seus plans
organitzatius bàsics i, en les primers setmanes de setembre es concretaran els plans
d’actuació de tot el curs escolar i es presentaran en els consells escolars de cada
escola.
 El curs escolar que comença conviurà, enguany, amb un període de malalties
comunes (grips, refredats, etc), amb la Covid-19. En les escoles bressol i per als
infants que s’incorporen per primera vegada, és molt habitual que aquestes
malalties comunes es transmetin d’uns infants a d’altres, per contagi, i hi haurà
simptomatologia semblant o coincident amb la Covid-19. Es per això, que el
referent de salut de cada escola, jugarà un paper molt important d’assessorament a
aquesta i a les famílies, així com els serveis de pediatria dels centres d’atenció
primària, orientant i acompanyant les escoles i les famílies en les observacions
d’aquesta simptomatologia per a diferenciar a què obeeix.
 Les escoles bressol municipals i els serveis de pediatria dels cap de la ciutat es
coordinaran per a oferir a les famílies informació bàsica sobre quines actuacions cal
realitzar en el cas que observin una simptomatologia que requereixi consulta al/la
pediatre i, també, oferiran informació bàsica sobre la vacunació obligatòria dels
infants, per tal d’afavorir el millor funcionament de les escoles respecte a les
condicions de seguretat i salut comunitària. Aquesta informació es preveu que es
publicarà i distribuirà a totes les famílies cap al mes d’octubre.
 Les escoles bressol municipals són el principal referent de les famílies, on les
informaran de totes les mesures organitzatives i on poden consultar qualsevol
dubte o qüestió que vulguin plantejar.
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