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PRESENTACIÓ  

Garantir el dret a l’educació i a la protecció de l’infant fan que l’obertura de 

l’escola bressol hagi estat i sigui una de les màximes prioritats per a 

l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar.  

Malgrat tinguem indicis d’una evolució favorable pel què a la reducció dels 

contagis , som conscients que continua la situació de crisi sanitària que fa 

necessària  l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de 

manera notable el funcionament dels centres educatius. 

Cal que l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar , els i les seves responsables 

polítics i tècnics , les famílies, les persones educadores i la resta del 

personal de l’escola  ens involucrem i ens comprometem per a garantir els 

dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la 

traçabilitat. 

És per això que des dels serveis tècnics de l’Àrea d’Educació , la direcció del 

centre , amb col·laboració amb totes les persones que formen part de la 

plantilla d’educadores i monitores, hem treballat conjuntament en 

l’elaboració d’un pla d’organització de l’escola bressol municipal Colors de 

Castellbell i el Vilar, seguint les indicacions i recomanacions que el 

Departament d’Educació. 

Aquest pla estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 puguem 

reprendre amb el servei de l’escola bressol.  

 

DIAGNÒSIS  

El servei de l’escola Bressol Municipal es va veure alterat per a la situació de 

pandèmic del COVID-19. Amb data de 13 de març de 2020, seguint les 

indicacions de les autoritats sanitàries i educatives es va deixar de donar el 

servei, i es van suspendre el pagament de les taxes d’escola bressol a totes 

les famílies. 

Durant l’estat d’alarma les professionals del centre educatiu van  mantenir  

un contacte permanent amb les famílies i els infants, ja sigui via telefònica i 

puntualment amb videoconferències. 

Per tal de donar eines a les famílies setmanalment es publicaven propostes 

a través de la plataforma INSTAGRAM. 

Davant la impossibilitat de dur a terme la jornada de portes obertes i la 

informació a les noves famílies , es va elaborar un vídeo de portes obertes i 

es va crear un INSTAGRAM obert a tothom amb propostes variades 

adreçades a infants de 0-3 anys. 
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Amb l’entrada fase 2 i fase 3 des dels serveis tècnics d’educació s’han 

elaborat els plans de reobertura pertinents , i amb previsió de la posada en 

marxa del servei, es van dur a terme les següents mesures d’higiene i 

desinfecció del centre educatiu: 

1.1 Control de la legionel·losis.  

1.2 Canvi de filtres i neteja dels aparells d’aires condicionats del 

centre.  

1.3 Desbrossament dels patis exteriors per part de l’empresa 

del servei de jardineria.   

1.4 Retirada de material – cortines, draps, tovalloles, llençols i 

altres elements de roba. La neteja i desinfecció d’aquests 

elements es farà en una bugaderia per tal de garantir la 

correcta desinfecció. 

1.5 Retirada de material ( jocs , joguines, llibres.. ) i del 

materials de la zona de canviadors, per tal de poder 

efectuar una neteja i desinfecció a fons de totes les 

superfícies ( taules, cadires, sanitaris..) i elements d’ús més 

comú ( poms de portes, interruptors..) i terres. Aquesta 

neteja la realitzaran professionals del servei de neteja de 

l’ajuntament.  

1.6 Neteja i desinfecció dels patis exteriors amb els productes 

indicats per a la seva correcta desinfecció.  

1.7 Retirada de joguines (no aconsellables) i neteja i desinfecció 

de les joguines a alta temperatura. Aquesta neteja es 

realitzarà amb el rentaplats del centre escolar. 

1.8 Instal·lació d’un dispensador de gel hidroalcohòlic de peu a 

l’entrada del centre educatiu. 

1.9 Entrega dels EPI’s necessaris per a les mestres i educadores 

de l’escola bressol. 

 

En un primer moment 4 de les famílies van mostrar-se interessades en la 

reobertura del servei, per motius de conciliació familiar- laboral, però al 

darrer moment les famílies van fer-se enrere i l’escola bressol ha finalitzat 

el curs escolar 2019-2020 de forma no presencial.  
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CARACTERÍSTIQUES DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 

COLORS 

Identificació dels espais 

Accessos a l’escola bressol  

L’escola bressol compta amb una entrada principal a l’equipament, amb un 

intèrfon connectar de forma individualitzada amb cada aula i una entrada 

secundària ( entrada/sortida d’emergència). 

Espais docents per a grups estables  

L’escola bressol municipal disposa de 3 aules per a grups estables, amb les 

següents mides:  

                            Aula 1: 25,11 m2 

                            Aula 2: 26,04 m2 

                            Aula 3: 27 m2 

 

Cada aula disposa d’un espai de canviador , amb tot el material higiènic 

necessari, rentamans i wc adaptats a les mides dels infants.  

 

 

Espai cuina – menjador 

L’Escola Bressol disposa de l’espai dl menjador que s’utilitzarà com espai 

d’aïllament en el cas que es detecti algun símptoma en algun dels infants  

durant l’horari de servei de l’escola bressol. 

                          Menjador: 20 m2 

 

L’espai de cuina menjador és un espai equipat amb taules i cadires 

suficients per a poder acollir el nombre d’infants que utilitzen diàriament el 

servei de menjador i garantint les distàncies de seguretat. 

Aquest espai disposa de nevera, rentaplats i utillatge de cuina, així com 

plats, coberts....  

Dormitori 

Espai annexe al menjador degudament equipat amb el mobiliari necessari. 

                             Dormitori  24,5 m2 

 

El dormitori disposa de 7 lliteres (14 llits) i 1 bressol independent (amb 

possibilitat de posar-ne més, en cas que fós necessari) i és possible la 

col·locació dels infants garantint les mesures de distanciament físic.  
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Patis  

L’escola bressol disposa de dos patis diferenciats. Un pati cobert amb el 

terra encimentat i un altre pati de terra.  

Les dimensions dels patis són 103 m2. 

Espai de recepció  

L’espai de recepció de l’escola està situat a la porta principal d’entrada a 

l’escola bressol.  

Des d’aquest espai es té una visió a l’exterior del centre escolar. 

Espai de reunió i treball per al personal 

L’escola bressol disposa d’un espai adequat per a la realització del treball 

intern, i també un espai de vestuari per a les persones treballadores. 

Altres espais  

L’escola disposa d’un espai de bugaderia amb rentadora i secadora.  

 

Personal docent  

L’escola bressol compta amb el següent personal :  

4 educadores. 

1 mestre – educadora (35 h./setmanals), que porta a terme les funcions de 

direcció del centre. 

1 mestre – educadora (35 h./setmanal), que porta a terme les funcions de 

secretària del centre. 

1 mestre - educadora (35 h. /setmanals ) 

1 mestre - educadora, (35 h. /setmanals), que substitueix a una de les 

educadores. 

2 monitores de menjador  

1 monitora (22.5h./setmanals) 

1 monitora (35 h. /setmanals) 

Les monitores de menjador realitzen tasques de suport, sempre que és 

necessari.  
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L’horari setmanal de les educadores i monitores és el següent. 

OLGA PÉREZ: De 8:30 a 12:30 h i de 15 h a 18 h. 

ANNA POUS: De 8h a 15h. 

ANNA BELTRAN: De 8h a 15h.  

EDUCADORA SUBSTITUTA: 9 a 13h i de 15 a 18h 

CARME  MAYORDOMO: De 10:30 a 15 h. 

ROSA ARNAU: De 8h a 15h., amb possibilitat de moure l’horari, en cas que sigui 

necessari. 

 

 

Previsió del nombre d’alumnes. Curs 2021-2022 

Per al curs 2021-2022 s’han matriculat a l’escola bressol un total de 24 

alumnes. Hi ha la previsió d’una nova matrícula al setembre, per tant a 

inicis de curs es preveu un total de 25 alumnes matriculats/des.  

Les edats dels infants estan compreses entre 4 mesos i 3 anys. 
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ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

EDUCATIU 

- Situació de confinament i tancament del Centre  

En aquest cas, es proposaran activitats diàriament mitjançant Instagram. A 

l’hora de proposar les activitats es pensarà en materials que puguin tenir les 

famílies a casa o que siguin de fàcil adquisició. Algunes d’aquestes activitats 

es pensaran per fer-les de manera conjunta amb les famílies. 

També es proposaran a les famílies articles que puguin ser del seu interès 

en relació amb l’educació i criança dels seus infants.  

Es mantindrà el contacte via e-mail / telefònic amb les famílies. 

Regularment es proposaran videotrucades per grups-classe per poder 

establir contacte amb les famílies.  

- Situació de pandèmia com l’actual. 

Es preveu que l’escola Bressol pugui oferir el servei de forma presencial 

establint les mesures necessàries, ja sigui aquelles que tenen a veure amb 

l’organització del grups , espais, horaris d’entrada i sortida, així com també 

aquelles que tenen a veure amb el reforç de les mesures de neteja i higiene 

dels espais.  

Es garantirà que tots/es els/les alumnes puguin seguir el curs de manera 

presencial sempre que la situació sanitària no obligui a un confinament 

parcial o total l’alumnat i del professorat del centre o bé de la població. En 

el cas de la incorporació d’un nou infant al centre, se l’assignarà a un grup 

estable existent. 

1. Organització de grups d’alumnes, professionals, espais, 

horaris i sortides. 

Horari i calendari: 

El curs començarà de manera presencial el dia 13 de setembre.  

L’Escola estarà oberta de 8h a 18h. Dins d’aquest horari hi ha 3 

jornades. 

- Horari de matí: 8h a 13h 

- Horari de tarda: 13h a 18h 

- Horari complet:  8h a 13h i de 15h a 18h 

Grups: 

 Aquest curs hi ha matriculats 24 infants. Hem establert tres grups-

classe dels quals es faran dos grups bombolles. 
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Grup 1 de 9 a 16 mesos.   

Grup 2 de 16 a 20 mesos. 

Grup 3 de 22 a 30 mesos. 

 

 Hi haurà una tutora per grup i dues persones de suport. Les 

educadores romandran amb el seu grup-classe totes les hores 

lectives. 

 Ús de mascareta: Les educadores caldrà que portin mascareta quan 

no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els infants i no 

estiguin amb el seu grup estable. Es recomana reduir al màxim el 

nombre de mestres de cada grup i el nombre de grups. 

 Organització dels espais dels grups estables: L’organització de 

l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució 

dels infants, una distància interpersonal mínima d’1 metre. La 

disposició del mobiliari, ja sigui en files o en petits grups al voltant de 

la taula, ha de tenir en compte aquesta distància. 

 Les dues monitores de menjador atendran a tots/es els/les alumnes 

que  faci ús del servei de menjador escolar tenint en compte les 

mesures de seguretat i prevenció.   

 En el cas de tenir alumnes en pràctiques, farà de reforç en un grup 

estable i de reforç al menjador. 

 Cada grup-classe romandrà a la seva aula de referència.  

 
GRUPS  

 

 
ALUMNES 

 
EDUCADORES 

 
ESPAIS 

 
GRUP 1 

 

 
5 Infants  

(1 de tarda) 
 

 
1 Educadora 

 
Aula 1 

 
GRUP 2 

 

 
6 Infants  

(1 de tarda) 
 

 
1 Educadora 

 
Aula 2 

 
GRUP 3 

 
13 Infants 
 

 
1 Educadora 

 
Aula 3 
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Ús dels espais: 

 Aules: Hi hauran tres aules pels dos grups estables. 

 

 Passadís: zona comuna amb les mesures de prevenció establertes per 

l’EBM Colors. 

 

 Pati: Ja que l’organització de l’Escola disposa de dos patis diferenciats i 

que permet mantenir la distància de seguretat entre grups, es podrà sortir 

els dos grups alhora. En cas que les condicions climàtiques no permetin la 

utilització dels dos espais, la sortida al pati es farà de forma esglaonada. 

 

 Menjador: com que l’organització del centre ho permet, es farà a l’espai 

habitual del menjador. Cal tenir en compte que el menjador escolar és un 

espai on poden coincidir diversos grups estables. Els integrants d’un 

mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Es mantindrà 

la separació entre les taules de grups diferents. En cas que en una mateixa 

taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà deixar una cadira buida 

entre ells per garantir la distància. 

 Dormitori: els infants dormiran a la mateixa sala. La distància mínima 

entre llits i matalassos serà d’1 metre. Cada infant disposarà de la seva 
pròpia roba de llit.  

 Espais de reunió i treball per al personal : en els espais de reunió i 

treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir el 

distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de 

mascareta per part de les mestres-educadores i monitores.  

 

 Espai Menjador. Es reserva per espai necessari per si cal realitzar algun 

aïllament.  

 

Les sortides durant el curs escolar: 

 Es duran a terme les activitats previstes en la programació general anual, 

pel que fa a sortides , amb les adaptacions que calgui ateses les mesures 

de prevenció i seguretat sanitària. Es prioritzaran les activitats a l’aire 

lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància 

física de seguretat, rentat de mans, etc. 
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2. La organització dels accessos. Entrades i sortides a l’escola 

bressol. 

Només hi ha una porta principal d’accés a l’escola, per fer entrades i 

sortides (la sortida d’emergència té barreres arquitectòniques i per tant no 

es veu adequada per a l’entrada dels infants a l’escola). 

Tenint en compte que de forma habitual les famílies ja arriben de forma 

esglaonada a l’escola, es preveu que no hi hagi aglomeracions dels i les 

famílies a l’entrada. 

L’espai de recepció permet la gestió de l’entrada d’infants i una persona 

acompanyant al centre. S’evitarà l’acumulació de més d’una família (un 

membre) de cada grup al passadís.  

Màxim dues famílies per aula.   

Les famílies només podran accedir a les aules al període d’adaptació, durant 

aquest període només un membre podrà acompanyar l’infant a l’aula 

seguint les mesures de prevenció i seguretat (desinfecció de mans, 

distància de seguretat i mascareta). 

Igualment per les sortides només podran accedir fins a la porta de l’aula, 

sinó hi ha cap família recollint al seu infant. 

Obligatorietat d’ús de mascareta, desinfecció de les sabates a la catifa de 

l’entrada i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. 

No es podrà accedir a l’interior de l’escola bressol amb el cotxet.  

 

3. Protocol d’actuació en el cas de detecció d’aparició de 
simptomatologia compatible amb COVID  

 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i 

filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable a través de 

la qual: 

 Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia 

amb el risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les 

mesures que puguin ser necessàries en cada moment.  

 Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi 

presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als 

responsables del centre educatiu per tal de poder prendre les 

mesures oportunes.  
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Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu 

l’annex 1). La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha 

presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació 

epidemiològica ho requerís es podria considerar la implementació d’altres 

mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

 

Davant la presència de símptomes, se seguiran les instruccions necessàries 
vigents en el moment.  

En cas d’aparició de símptomes d’algun alumne:  

 S’informarà a la direcció de l’escola Bressol Municipal. 
 S’aïllarà l’infant en un espai específic (menjador). 

 Es posarà en coneixement dels serveis tècnics d’educació de 
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, que ho posaran en 

coneixement de els autoritats sanitàries i d’educació. 
 S’avisarà pares, mares i tutors/es de l’infant. Mentre la família 

no arribi una mestre-educadora es quedarà amb l’infant. 

 S’informarà a la família que han d’evitar contactes, informar a 
través del 061 i consultar el servei  de pediatria del CAP. 

 Informar al CAP de referència que activi els 
protocols  previstos.  

 Procedir a la neteja i desinfecció dels espais del centre.  

 
En el cas de símptomes d’una persona treballadora:  

 No s’assistirà al centre.  
 Caldrà posar-se en contacte amb el metge/essa de capçalera i  

   informar a través del telèfon 061. 
 Caldrà informar a l’àrea tècnica d’educació i a l’àrea de RRHH 

de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar. 
 

 CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI 

HABILITAT PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

REUBICAR 

L’INFANT  I 

CUSTODIAR- LO 

FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

TRUCAR A LA 

FAMÍLIA I ALS 

SERVEIS 

MUNICIPALS 

D’EDUCACIÓ 

PERSONA 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR EL 

CAS ALS SERVEIS 

TERRITORIALS 

Febre, tos, 

dificultat 

respiratòria, 

diarrea o vòmits. 

Sala d'aïllament 
(menjador) 

Olga Pérez  

En absència: 

Anna Pous 

 

Olga Pérez  

En absència: 

Anna Pous  

 

Susanna Casas 

Tècnica de l’àrea 
d’Educació 

Ajuntament de 

Castellbell i el 

Vilar 

L’activitat del servei de l’escola bressol continuarà amb normalitat a l’espera 
dels resultats positius. 
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En el cas que el cas sospitós sigui positiu es posarà en coneixement dels 

serveis tècnics d’educació municipal i aquests ho posaran en coneixement 
dels serveis territorials que establiran les mesures de quarantena que cal 

prendre.  

 

 

4 . Pla de ventilació, neteja i desinfecció  
 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en 

espais interiors. Per tant, es ventilaran les instal·lacions interiors com a 

mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades més durant 

el dia durant, almenys, 10 minuts cada vegada. Totes les aules són de fàcil 

ventilació. 

La neteja i desinfecció dels espais es realitzarà diàriament pel personal de la 

neteja. El personal de l’EBM netejarà amb freqüència: poms, telèfons, 

teclats, ratolins, canviadors, taules i altres materials i superfícies d’ús 

freqüent.  

A l’escola bressol no hi haurà joguines que no es puguin rentar i desinfectar 

amb facilitat. Cada dia es netejaran, per part del personal de l’EBM, les 

joguines utilitzades pels infants durant el dia.    

 Les joguines de plàstic es rentaran al rentaplats de manera 

diària. 

 Les joguines de roba es poden rentar a la rentadora a més de 

60º, quan sigui possible (no es recomanable dur-les al 

centre).  

 Les joguines de fusta s’hauran de desinfectar amb un drap 

humitejat amb una solució a base d’alcohol propílic a 70º. 

 La roba del dormitori es rentarà a 60º de temperatura, per tal 

de garantir la seva correcta desinfecció.  

 La neteja i desinfecció diària anirà a càrrec de l’empresa de 

serveis de neteja contractada per l’Ajuntament de Castellbell i 

el Vilar.  

 

5. Mesures de protecció i prevenció dels infants i les persones 

treballadores al centre educatiu. 

 Distanciament físic: es procurarà planificar les activitats atenent els 

criteris de mantenir les distància físiques en la mesura del possible 
(activitats que utilitzin pocs materials i prioritzant activitats a l’aire lliure).  
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Degut a la dificultat de poder garantir els dos metres de distanciament en 

infants d’aquestes edats, les mestres, educadores i monitores de l’escola 
bressol faran ús de mascaretes.  

 Rentat de mans sistemàtic: es tracta d’una de les mesures de protecció 
més importants. Per això és imprescindible l’entrenament de tots aquells 

infants que puguin començar a fer-ho de manera autònoma.  

Els infants es rentaran les mans:  

 A l’arribada i 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 del pati). 
 Després de tossir, mocar-se o esternudar. 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores.  
         

En el cas del personal de l’escola bressol, el rentat de mans es durà a 

terme:  
 

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 
 Abans i després d’entrar en contacte amb el menjar, dels 

àpats dels infants i del personal. 
 Abans i després dels canvis de bolquers. 
 Abans i després d’anar al wc. 

 Abans i després d’acompanyar un infant al wc. 
 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 
Es garantirà el sabó amb dosificador, les tovalloletes de paper, així com 
també la disponibilitat de gel hidroalcohòlic.  

 
 Xumets i biberons: Els xumets i biberons s’hauran de guardar dins 

d’estoigs o bossetes de plàstic individuals. En el cas que hagin estat 
utilitzats, es retornaran a les famílies diàriament per la seva neteja i 
desinfecció. Es recomana que les famílies els esterilitzin després de cada 

ús.  
 

 Bolquers i canvi de bolquers:  El procediment pel canvi de bolquers es 
farà de la següent manera:  

o Rentar-se les mans abans de portar el nen/a. Preparar tot allò 
necessari a prop del canviador. Posar-se els guants. Posar 

l’infant a sobre el canviador. 

o Un cop s’hagi canviat a l’infant rentar-li les mans i retornar-lo a 

l’aula. 

o Es netejarà i desinfectarà la zona del canviador amb solució 

desinfectant. Per últim les educadores ens rentarem les mans. 

 Roba i calçat: Es substituiran tovallons i tovalloles per material de paper 
d’un sol ús. En el cas d’usar pitets seran d’ús diari i caldrà guardar-los en 
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una bossa tancada. Si els pitets són de plàstic es desinfectaran diàriament 

a l’escola.  

El personal farà ús exclusiu de  roba i calçat per al centre. La roba es 
rentarà a 60º dos cops per setmana.  

A l’entrada. els infants hauran de desinfectar-se les sabates a la catifa. 

 

 

 

6. Seguiment del pla 

Per al seguiment el pla s’estableix una coordinació mensual de seguiment 

que es durà a terme entre la direcció de l’escola bressol municipal i la 

tècnica d’educació i regidora d’educació / Alcaldessa de l’Ajuntament de 

Castellbell i el Vilar. 

 

RESPONSABLES Responsable política: Montserrat Badia i Moreno, 

alcaldessa i regidora d’educació 

 

Responsable tècnica: Susanna Casas Bou, tècnica 

d’educació de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar. 

 

Direcció de l’escola bressol municipal Colors 

POSSIBLES 

INDICADORS 
1. Valoració del pla i les mesures proposades per part 

dels serveis tècnics d’educació, prevenció de riscos 

laborals i protecció civil de l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar. 

2. Propostes de millora proposades tant des dels 

serveis tècnics, responsables polítics, equip docent 

del centre educatiu, i comunitat educativa en 
general.  

3. Detecció de les deficiències i esmenes al pla per a 
millorar la seva eficàcia al llarg del curs escolar 

2021-2022.  

4. Aprovació per part de la Junta de Govern Local de 

l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar. 

5. Valoració per part de la inspecció educativa, en el 
cas que aquesta es porti a terme.  

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

ANNEX 2 

 

 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE 
PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19  
 

NOM I COGNOMS DE L’INFANT 
______________________________________________________ 

NOM I COGNOMS DEL TUTOR/A 
LEGAL  ________________________________________________ 

Declaro sota la meva responsabilitat: 

◻ Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la 
Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot 

provocar durant el desenvolupament del l’activitat de l’escola Bressol Colors  
en la que participa ______________________________ ( nom de l’infant). 

Així mateix entenc que l’educadora, no és responsable de les contingències 
que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l’activitat. 

◻ Que he sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció 

general (distanciament físic, ús de mascareta i higiene de mans)  i amb les 
actuacions necessàries que  poden dur-se a terme si apareix un cas amb 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 durant el desenvolupament 

del curs 2020-2021. 

◻ Que informaré a l’Escola Bressol Municipal Colors de qualsevol variació de 
l’estat de  salut d’en/la _____________________(nom de l’infant) 
compatible amb la simptomatologia Covid -19 mentre duri l’activitat, així 

com de l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn familiar. 

 
Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l’activitat en/ la 
______________________ (nom de l’infant), compleix els requisits de 

salut següents:  

◻ Presenta absència de malaltia i simptomatologia compatible amb COVID-
19 ( febrer, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea..) o amb qualsevol 
quadre infecciós. 

◻ No ha conviscut o no ha tingut contacte amb una persona que ha tingut 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors a la realització de 
l’activitat. 
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** Marcar en el cas de menor amb  patologia crònica complexa considerada 

de risc per la Covid-19 

◻ Que els serveis mèdics han valorat positivament i de manera individual la 
seva participació a l’activitat de l’escola Bressol Municipal Colors   

Nom tutor/a legal  Cognoms    DNI 

_______________     _____________________  ___________________   
   

 

____ / ___ / 2020 

 Signatura:   

 

 

Castellbell i el Vilar , ___ de ______________ de 2020 
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ANNEX 3  

Previsió del calendari. Curs 2021-2022  

 

Inici de curs: 13 de setembre de 2021 

Dies de lliure disposició 

           - 11 octubre de 2021  i  7 desembre de 2021 

           - 21 febrer de 2022 i  3  juny de 2022 

Dia festiu de Catalunya: 6 juny de 2022 

Festiu local:  2  maig de 2022 

Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos 

Vacances de setmana santa: de l’11 al 18 d'abril de 2022, ambdós 

inclosos. 

Darrer dia de curs 2020-2021: 15 de juliol de 2022 

Jornada Continuada (8h. a 15h):  22 de desembre de 2021  i del 4 al 15 

de juliol de 2022.  


