
GresolKids_Pla d’Obertura_Curs 2020-2021 

Doc: PLA D’OBERTURA 2020-21 Date: 2020-08-03 Author: ST C/c: STAFF, PUPILS, PBLIC Page 1/9 

  

 

 

INTRODUCCIÓ 

El present pla d’obertura de GresolKids segueix les indicacions publicades pel Departament 
d’Educació en el següent 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 i publicat pel Departament el 20 de maig de 2020. 

 

L’objectiu és garantir la màxima seguretat de l'alumnat, del professorat, del personal d’administració 
i manteniment. Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

MESURES DE SEGURETAT ESTABLERTES   

GresolKids ha efectuat, mitjançant una empresa especialitzada i productes adequats, una neteja i 
desinfecció en profunditat de totes les seves instal·lacions. En l'actualitat i en vies de reobertura de 
les nostres instal·lacions, la neteja seguirà sent diària, mantenint els protocols específics, productes 
adequats antivirals, i èmfasi a les zones comunes, accessos i sortides, recepcions i espais de major 
ús comú. Estem en vies d'incorporar desinfeccions addicionals, com l'ús de Canons d'Ozó. 

En totes les zones de recepció, sala de reunió, espais comuns, i punts estratègics de GresolKids es 
disposa de gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol ús, així com subministrament de mascaretes i 
guants a la recepció de l'escola. 
 
 
 

 
Per GresolKids és prioritària la protecció de la salut de tota la seva comunitat educativa. Per això, 
s'estan implementant un "Manual de bones pràctiques" i mesures específiques durant el 
desplaçament a GresolKids, el temps requerit a GresolKids i el moment de sortir de GresolKids. 

Totes les mesures s'han elaborat d'acord amb les recomanacions sanitàries de l'OMS i autoritats 
competents. Totes elles aniran actualitzant-se i adaptant-se en el temps respectant les exigències de 
cada estat i segons l’evolució de la pandèmia. 

 
 

 

 

 

 

 

PROTOCOL SANITARI 

GresolKids_Pla d’Obertura_Curs 2020-2021 

Doc: PLA D’OBERTURA 2020-21 Date: 2020-08-03 Author: ST C/c: STAFF, PUPILS, PBLIC Page 2/9 

  

 

 

 

ABANS D’ANAR A GRESOLKIDS 

- El personal que presenti símptomes associats al COVID-19 (tos seca, febre, mal de cos, 
mal de coll, dificultat per respirar, cansament general i altres símptomes associats al 
refredat, vòmits, diarrea, pèrdua de gust i olfacte i lesions dermatològiques semblants als 
penellons) NO PODRÀ ASSITIR A GRESOLKIDS, ho comunicarà a Direcció i trucarà al 
seu CAP de referència. 

- Si s’ha estat en contacte estret (menys de 2 metres de distància com a mínim durant 15 
minuts) amb un afectat per COVID-19, NO ES PODRÀ ASSITIR A GRESOLKIDS, com a 
mínim, durant 14 dies. 

- Si s’és vulnerable per algun d’aquests motius, s’haurà d’avisar a Direcció: diabetis, 
malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia 
cardiovascular, hipertensió, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, 
Embaràs o període de lactància, major e 60 anys. 

- Si un membre de la família o algú que convisqui en el seu domicili és un cas confirmat de 
COVID-19, aquest hauria d’aïllar-se de forma immediata d'acord amb les indicacions de 
les autoritats sanitàries. 
 

DESPLAÇAMENT A GRESOLKIDS 

- Sempre que sigui possible, ha d’escollir-se el desplaçament que millor garanteixi la 
distància interpersonal de 2 metres. Recomanem el transport individual, extremant les 
mesures de neteja del vehicle. 

- És obligatori l’ús de mascareta en els desplaçaments amb transport públic. 
 
 
DURANT EL TEMPS A GRESOLKIDS 

- És obligatòria l’entrada a les instal·lacions per la porta principal del carrer Martí Díez. Serà 
obligatori l’ús de gel hidroalcohòlic/rentat de mans amb aigua i sabó, desinfecció de calçat 
i presa de temperatura. 

- L’ús de la mascareta serà obligatori a les instal·lacions sempre que no es pugui mantenir 
la distància interpersonal de 2 metres. 

- La higiene de mans es realitzarà en un espai màxim de 2 hores, amb aigua i sabó o gel 
hidroalcohòlic. 

- S’haurà de fer ús dels espais habilitats per al treball (sala de professors, despatxos i aules) 
complint sempre amb el límit d’aforament permès i la distància recomanada de 2 metres 
entre persones.  

- Es recomana, en la mesura que sigui possible, la utilització del material necessari 
individual. Quan no sigui possible, es faran servir els desinfectants adequats facilitats per 
GresolKids a superfícies com taules, cadires, material didàctic comú, etc. 

- Es respectarà la senyalització de mesures de protecció i seguretat higiènico-sanitàries 
comuns. 

 
DESPRÉS DE GRESOLKIDS 

- S’hauran de cuidar les distàncies i les mesures de prevenció de contagi, sobretot si es 
conviu amb persones de grups de risc  

1.- STAFF 
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ABANS D’ANAR A GRESOLKIDS 

- Els alumnes que presentin símptomes associats al COVID-19 (tos seca, febre, mal de cos, 
mal de coll, dificultat per respirar, cansament general i altres símptomes associats al 
refredat, vòmits, diarrea, pèrdua de gust i olfacte i lesions dermatològiques semblants als 
penellons) NO PODRAN ASSITIR A GRESOLKIDS, la família ho comunicarà a Direcció o 
a la Coordinadora i trucarà al seu CAP de referència. 

- Si han estat en contacte estret (menys de 2 metres de distància com a mínim durant 15 
minuts) amb un afectat per COVID-19, NO PODRAN ASSITIR A GRESOLKIDS, com a 
mínim, durant 14 dies. 

- Si la causa de la malaltia de l’alumne no és la del COVID-19, podrà tornar GresolKids quan 
hagin passat 72 hores sense febre i sense l'ús de medicaments antitèrmics.  

- Si un membre de la família o algú que convisqui en el seu domicili és un cas confirmat de 
COVID-19, aquest hauria aïllar-se de forma immediata d'acord amb les indicacions de les 
autoritats sanitàries. 
 

DESPLAÇAMENT A GRESOLKIDS 

- Sempre que sigui possible, ha d’escollir-se el desplaçament que millor garanteixi la 
distància interpersonal de 2 metres. Recomanem el transport individual, extremant les 
mesures de neteja del vehicle. 

- És obligatori l’ús de mascareta en els desplaçaments amb transport públic. 
 
DURANT EL TEMPS A GRESOLKIDS  

- És obligatori l’entrada a les instal·lacions per la porta principal del carrer Martí Díez. Serà 
obligatori l’ús de gel hidroalcohòlic/rentat de mans amb aigua i sabó, desinfecció del calçat 
i presa de temperatura. 

- L’ús de mascareta serà obligatori per l’acompanyant a les instal·lacions sempre que no es 
pugui mantenir la distancia interpersonal de 2 metres. 

- La higiene de mans es realitzarà en un espai màxim de 2 hores, amb aigua i sabó o gel 
hidroalcohòlic. 

- S’hauran de fer servir els espais habilitats a l’escola complint sempre amb el límit 
d’aforament permès i la distància recomanada de 2 metres entre persones. L’ús dels 
espais exteriors estarà permès sempre acompanyats pel personal responsable. 

- Es recomana, en la mesura del possible, la utilització del material necessari individual. 
- Es respectarà la senyalització de mesures de protecció i seguretat higiènico-sanitàries 

comuns. 
 

DESPRÉS DE GRESOLKIDS 

- S’hauran de cuidar les distàncies i les mesures de prevenció de contagi, sobretot si es 
conviu amb persones de grups de risc.

2.- ALUMNES 
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ABANS D’ANAR A GRESOLKIDS 

- Les persones acompanyants que presentin símptomes associats al COVID-19 (tos 
seca, febre, mal de cos, mal de coll, dificultat per respirar, cansament general i altres 
símptomes associats al refredat, vòmits, diarrea, pèrdua de gust i olfacte i lesions 
dermatològiques semblants als penellons) NO PODRAN ASSITIR A GRESOLKIDS, 
ho comunicaran a Direcció o a la Coordinadora i trucaran al seu CAP de referència. 

- Les persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19 
(diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa hipertensió), malaltia hepàtica crònica, 
malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase 
activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, NO PODRAN ASSITIR A 
GRESOLKIDS o, en el seu cas, avaluar-ho amb el seu equip mèdic de referència. 

- Si s’ha estat en contacte estret (menys de 2m de distància com a mínim durant 15 
minuts) amb un afectat per COVID-19, NO PODRÁN ASSITIR A GRESOLKIDS, com 
a mínim, durant 14 dies. 

 
DESPLAÇAMENT A GRESOLKIDS 

- Sempre que sigui possible, ha d’escollir-se el desplaçament que millor garanteixi la 
distància interpersonal de 2 metres. Recomanem el transport individual, extremant les 
mesures de neteja del vehicle. 

- És obligatori l’ús de mascareta en els desplaçaments amb transport públic. 
 

DURANT EL TEMPS A GRESOLKIDS  

- Cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona.  
- La persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de 

mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones que estiguin 
en aquell moment a les instal·lacions (inclosos infants, altres persones 
acompanyants i mestres).  

- L’ús de la mascareta serà obligatori a les instal·lacions. 
- S’haurà d’anar sempre acompanyat a les instal·lacions per personal autoritzat, i fer ús 

dels espais indicats complint sempre amb el límit d’aforament permès i la distància 
recomanada de 2m entre persones. 

- Es respectarà la senyalització de mesures de protecció i seguretat higiènico-
sanitàries comuns. 

 
DESPRÉS DE GRESOLKIDS 

- S’hauran de cuidar les distàncies i les mesures de prevenció de contagi, sobretot si 
es conviu amb persones de grups de risc. 

 

 
 

 

 

  

3.- FAMÍLIES 
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ABANS D’ANAR A GRESOLKIDS 

- Les persones acompanyants que presentin símptomes associats al COVID-19 (tos 
seca, febre, mal de cos, mal de coll, dificultat per respirar, cansament general i altres 
símptomes associats al refredat, vòmits, diarrea, pèrdua de gust i olfacte i lesions 
dermatològiques semblants als penellons) NO PODRAN ASSITIR A GRESOLKIDS, i 
trucaran al seu CAP de referència. 

- Les persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19 
(diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa hipertensió), malaltia hepàtica crònica, 
malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase 
activa, obesitat mòrbida) així com dones embarassades, NO PODRAN ASSITIR A 
GRESOLKIDS o, en el seu cas, avaluar-ho amb el seu equip mèdic de referència. 

- Si s’ha estat en contacte estret (menys de 2m de distància com a mínim durant 15 
minuts) amb un afectat per COVID-19, NO PODRAN ASSITIR A GRESOLKIDS, com 
a mínim, durant 14 dies. 

 
DESPLAÇAMENT A GRESOLKIDS 

- Sempre que sigui possible, ha d’escollir-se el desplaçament que millor garanteixi la 
distància interpersonal de 2 metres. Recomanem el transport individual, extremant les 
mesures de neteja del vehicle. 
És obligatori l’ús de mascareta en els desplaçaments amb transport públic. 
 

DURANT EL TEMPS A GRESOLKIDS 

- És obligatòria l’entrada a les instal·lacions per la porta del carrer Martí Díez. Serà 
obligatori l’ús de gel hidroalcohòlic/rentat de mans amb aigua i sabó, desinfecció de 
calçat i presa de temperatura. 

- L’ús de la mascareta serà obligatori a les instal·lacions. 
- La higiene de mans es realitzarà en un espai màxim de 2 hores, amb aigua i sabó o 

gel hidroalcohòlic. 
- S’haurà d’anar sempre acompanyat a les instal·lacions per personal autoritzat, i fer ús 

dels espais indicats complint sempre amb el límit d’aforament permès i la distància 
recomanada de 2m entre persones. 

- Es recomana, en la mesura que sigui possible, la utilització del material necessari 
individual. 

- Es respectarà la senyalització de mesures de protecció i seguretat higiènico-
sanitàries comuns. 

 
DESPRÉS DE GRESOLKIDS 

- S’hauran de cuidar les distàncies i les mesures de prevenció de contagi, sobretot si 
es conviu amb persones de grups de risc. 

 
 
 
 
 
 

4.- TERCERS 
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ORGANITZACIÓ DEL CURS 2020-2021 

1. PERSONAL DEL CENTRE  

En els espais de reunió i treball per al personal, és obligatori l’ús de mascareta si no es pot 
garantir el distanciament físic. S’evitarà compartir equips, dispositius o altres instruments.  

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme: 
 

• 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 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. 

 

2. ALUMNAT 

La previsió d’alumnes que assistiran al centre al setembre pot variar. Però, en tot cas, sempre es 
respectaran el nombre màxim per curs i es disposarà dels espais adients indicats al document 
de referència.  

 

3. ÚS DE MASCARETA PER L’ALUMNAT 

No indicada per al col·lectiu del 1r Cicle d’Infantil (0-3 anys) 

 

4. ESPAIS 

Tots els alumnes ocuparan les seves aules respectives, les quals han estat preparades per tal 
d'acollir els alumnes, sempre respectant totes les mesures de seguretat.  

Es ventilaran les aules com a mínim abans de l’entrada i sortida dels alumnes i 3 vegades al 
dia, al menys 10 minuts cada vegada, com a mínim.  

 

5. PATI 

La sortida al pati serà esglaonada i mai estaran junts alumnes de grups aula diferents.  
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6. MENJADOR 

Per tal de no coincidir més d’un grup a l’hora del àpats, s’habilitarà l’aula polivalent. 

Els alumnes de P0 i P1 dinaran a l’aula Polivalent donat que es pot mantenir la distància de 
seguretat entre ells i les mestres.  

Els alumnes de P2 dinaran al menjador. 

Tots els alumnes es rentaran les mans abans i després de l’àpat. 

 

7. GRUPS d’INFANTS ESTABLES  

Grup P0: Aula Ducks 

Grup P1: Aula Stars 

Grup P2: Aula Farmers  

 

8. FLUXOS DE CIRCULACIÓ  

- Entrades i sortides: Donat el volum d’alumnat, no s’establirà un horari esglaonat perquè 
l’entrada es produeix normalment sense aglomeracions. Sempre es mantindrà la distància de 
seguretat si ens trobem amb una altra família (infant i el seu acompanyant). 

En el cas que s’arribessin a produir aglomeracions, es procedirà a establir un horari d’entrada 
esglaonada.  

 

9. JOGUINES 

El centre no farà ús de joguines que no es puguin rentar i/o desinfectar amb facilitat.  

Les joguines de plàstic dur es rentaran diàriament al rentaplats.  

Evitarem tenir joguines de roba, però donada la idoneïtat pels més petits, les rentarem 2 cops 
per setmana a temperatura de més de 60ºC. Evitarem, dins del possible, que siguin compartides.  

Les joguines de fusta es desinfectaran amb una solució a base d’alcohol isopropílic al 70% 
diàriament. 

Les joguines estaran sempre a les mateixes aules. 
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10. XUMETS, BIBERONS, PITETS I LLENÇOLS 

Els xumets i els biberons es guardaran en una bosseta de plàstic individual que ha de 
proporcionar la família. Es retornaran diàriament a les famílies per a la seva neteja i desinfecció 
(és aconsellable l’esterilització). 

Els pitets seran d’ús diari i els guardarem en una bossa de plàstic individual que ha de 
proporcionar la família. 

Les dues bosses de plàstic seran tornades diàriament a dins de la bossa per a la roba de recanvi 
que tenen tots els alumnes, com ja fèiem el curs passat. 

Els llençols seran d’ús individual i seran tornats a la família els divendres per tal de ser rentats 
(recomanable a més de 60ºC) i tornar-los el següent dilluns. 

 

11. ROBA I CALÇAT  

Els infants es trauran les sabates a l’arribada a l’escola i les substituiran per uns mitjons o sabates 
que romandran sempre a l’escola. Aquestes sabates han de ser proporcionades per la família.   

 

12. CANVI DE BOLQUER  

Les mestres seguiran totes les mesures i procediments indicats en el document de referència i 
del qual s’informarà degudament a les famílies. 
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GESTIÓ DE CASOS 

Davant d’un alumne que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al 
centre educatiu: 

- Se’l portarà a un espai separat d’us individual i serà acompanyat d’una de les mestres, 
que anirà degudament protegida amb mascareta i guants. 

- Es contactarà amb la família per tal que el vingui a buscar. 
- Si el símptomes són de gravetat es trucarà també al 061. 
- El centre contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a 

través d’ells amb el servei de salut pública. 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar 
la situació́ i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, 
l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el 
resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà̀ l'encarregada de la 
identificació́, aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

La comunicació́ entre els serveis territorials d’Educació́ i salut pública garantirà̀ la coordinació́ 
fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància 
epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats 
casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions 
en relació́ amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà̀ el resultat de la 
valoració́, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. 


