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NOTA INFORMATIVA: Per tal de garantir el bon funcionament de les Escoles Bressol 

Municipals, la normativa s’anirà actualitzant en funció de les directrius del Departament 

d’Educació i del Departament de Salut. Per tant, la informació que es recull en aquest 

document es pot modificar i adaptar d’acord amb la situació actual. 
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1.Oferta de places final Escoles Bressol curs 2020/21 
 curs 

 P0 P1 P2 

Escola Bressol El Lledoner 16 26 40 

Escola Bressol El Carrilet 8 29 40 
 

2.Ubicació de les Escoles Bressol Municipals 
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3.Trets d’identitat 
Les Escoles Bressol municipals són aconfessionals. La programació anual d’activitats de les 

escoles contemplarà la celebració de les festes tradicionals ja que formen part de la vida 

quotidiana, de la nostra cultura i de la nostra història. Així mateix ens ajuden a transmetre els valors 

bàsics d’una societat plural i plenament democràtica. 

Per la mateixa raó, l’alimentació que s’ofereix és la tradicional catalana amb tots els ingredients 

típics de la nostra cultura gastronòmica i de la nostra dieta mediterrània. 

La llengua catalana és la llengua vehicular de les Escoles Bressol. La utilització de la llengua 

catalana des de la més primerenca edat afavoreix la plena integració dels alumnes a la realitat de 

Catalunya i, afavoreix la socialització dels infants, el coneixement del seu entorn immediat i la 

convivència amb els altres infants i amb el seu entorn. 

 

3.1.Pluralisme i valors democràtics 
A les Escoles Bressol es fomenten els valors democràtics, potenciant el respecte vers ells mateixos 

i vers els altres, fomentant la cooperació, la participació, la convivència i el treball grupal. 

S’estimula la creació d’un ambient que impulsi tota la comunitat educativa (mares, pares, 

educadores, personal del centre i alumnes) a participar dels valors solidaris, democràtics i de 

tolerància de la nostra societat. 

 

3.2.Coeducació 
Les actuacions de les escoles bressol es regeixen pel principi de no discriminació per raons de 

naixement, raça, sexe, religió, ideologia, situació personal o familiar 

Les escoles i les famílies signem la CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU, que recull la 

coresponsabilitat de cada un en l’educació dels infants. 
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4.Calendari 

 

5.Quotes 
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5.1. Canvis de modalitat 
Els canvis de modalitat es produiran sempre coincidint amb l’inici del mes. Caldrà avisar amb una 

setmana de temps la Direcció del centre per poder organitzar-lo amb l’Educadora de l’aula i per 

poder aplicar la quota corresponent. 

5.2. Pagaments 
La matrícula es cobra a través de rebut bancari quan s’inicia l’escolarització. En la major part dels 

casos, és durant el mes de juny d’acord amb el calendari de matriculació i no és retornable. 

Mensualment es cobrarà la quota mensual i les hores extres del mes actual. Al rebut bancari, les 

hores extres es contemplaran dins el concepte de mensualitat. 

Mensualment, es cobrarà les dietes corresponents al mes anterior. Al rebut bancari, aquesta 

despesa es contemplarà amb el concepte dietes.  

 

5.3. Quota en cas de malaltia 
Les absències dels infants no comporta cap reducció de la quota. Només en el cas d’absència 

justificada per malaltia (no assistència durant tot el mes), es procedirà a una reducció del 25% de 

la quota.  

 

6.Horaris  
L’horari total d’obertura de l’Escola és de 8 del matí a les 17h de la tarda  i no hi haurà cap marge 

d’entrada. 

Les entrades i sortides es realitzaran d’acord amb les indicacions establertes al Pla d’actuació de 

centre pel curs 2020-2021 (aquest Pla estarà penjat a la web un cop aprovat pel Consell Escolar). 

Aquest curs les entrades i sortides a les escoles s’han planificat de manera escalonada i donant 

una hora concreta d’entrada i sortida a cada grup estable. És per això que us demanem: 

- Màxima puntualitat en els horaris d’entrada i sortida de l’Escola ja que la porta del centre, 

per raons de seguretat, romandrà tancada la resta d’hores. 

- Acomiadaments amb els vostres fills/es breus. 

En el cas que, puntualment per algun motiu, l’infant no pot complir amb aquests horaris (exemple: 

sortida al metge, està malalt,...) cal avisar el dia abans o trucar el mateix dia al matí abans de les 

9:15h per raons d’organització de l’aula i el servei de menjador. 
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6.1. Recollida de l’infant 
Només es lliuraran els infants a les persones autoritzades (document signat a l’inici de 

l’escolarització). 

En cas que alguna persona no autoritzada hagi de venir, puntualment, a recollir un infant, cal que 

s’avisi a les educadores de l’Escola amb l’anticipació suficient. Aquesta persona haurà de 

presentar un document a l’educadora on acrediti que es pot emportar l’infant del centre. 

 

7. Recomanacions per una bona adaptació 
El Departament d’Educació en el Decret 101/2010 Ordenació dels ensenyaments de 1r cicle 

d’Educació Infantil (article 9) descriu el següent: 

“L’entrada dels infants a l’escola Bressol representa per a la majoria d’ells, la primera separació 

del nucli familiar. Aquest fet pot ser motiu d’angoixa tant pels nens/es com pels pares, doncs 

implica canvis significatius en la vida de cada un: trobar-se amb persones que no coneix, 

relacionar-se amb altres nens i nenes, descobrir un espai nou molt diferent al de casa, passar unes 

hores sense els pares, etc. És en aquest sentit que està pensada l’adaptació dels infants a l’Escola 

Bressol. 

Per donar-los seguretat en aquesta nova situació hauríem d’enfocar el començament de l’Escola 

com un procés durant el qual hem d’acompanyar l’infant fent-li costat. Aquest procés serà diferent 

per cada infant. 

La funció dels pares durant aquest procés és fer de pont per tal que els nens/es agafin confiança 

a les educadores.” 

 

Alguns suggeriments que poden afavorir una bona adaptació són: 

- Abans d’iniciar l’escolarització, pot ser bo intentar seguir els horaris d’alimentació i 

descans que es trobarà a la llar d’infants (12h dinar i de 13 a 15 migdiada. A les 16h 

berenar) 

- Explicar a l’infant la situació amb raonaments senzills.  

- Seguir l’horari previst per a l’adaptació. 

- Procurar que l’infant vingui amb regularitat a l’Escola Bressol. 

- Si cal, durant l’adaptació, l’aula romandrà oberta a les famílies per poder jugar una 

estoneta amb ell/a.  

- Fer els acomiadaments curts i decidits. Fer conscient a l’infant que decidiu marxar. 
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- Ser molt puntual a l’hora de recollir-lo a la sortida. 

- Parlar amb l’educadora li donarà confiança a l’infant. 

 

8. L’adaptació a l’Escola Bressol 
L’adaptació a l’Escola Bressol la realitzem els 5 primers dies d’escolarització. L’adaptació està 

pensada tant pels infants com per la família a la nova situació  

Els primers 5 dies a l’escola bressol són d’adaptació dels infants i la família a la nova situació. A 

partir del 6è dia d’escolarització, l’horari ja és el normal, segons la modalitat horària escollida per 

la família. 

 

Durant aquests 5 dies es preveu l’horari següent: 

1er dia - 1/2h cada infant amb els pares, mares o tutors/es. 

2on dia - 1/2h cada infant amb els pares, mares o tutors/es. ( els pares podran entrar al 

centre 2 dies donat que la resta de l’any no podran entrar mai segons recomanacions del 

Departament de  Salut). 

3er dia - 1h cada infant sense pares, mares o tutors/es. 

4rt dia - 2h cada infant sense pares, mares o tutors/es. 

5é dia - 3h cada infant sense pares, mares o tutors/es. 

El primer dia d’adaptació, si coincideix amb la primera setmana de curs, els pares, mares o 

tutors/es faran l’adaptació amb el seu fill/a. La resta del curs escolar seguiran les indicacions de 

l’escola. 

L’adaptació dels dos primers dies de l’infant només la podrà fer un dels progenitors i/o un únic 

acompanyant. No necessàriament l’ha de fer el mateix adult els dos dies. I aquest ha de venir amb 

mascareta i seguir els protocols d’higiene. 

Els infants que el curs anterior estaven a l’aula de nadons i aquest curs passen a P1,  també faran 

la primera setmana d’adaptació atès que també poden notar un canvi significatiu igualment. 

 

Els infants que el curs anterior feien P1 i aquest curs passen a P2, faran adaptació durant els tres 

primers dies. A partir del 4rt dia, si l’educadora i la família conjuntament ho consideren, poden venir 

de 9h a 12h. 

 



 
9 

 

9. La roba 

Els infants han de venir a l’Escola amb roba còmoda (sense cinturons, tirants, “petos”, botons…) i 

degudament marcada per evitar que es perdin peces. Les sabates i els mitjons també s’han de 

marcar. 

Xumets i gots: S’haurà de portar un xumet i un got CADA DIA a dins de la bossa. Us el tornarem 

a diari i l’endemà s’ha de portar desinfectat.  

Tovalloles: NO s’utilitzarà tovallola al canviador, s’utilitzarà paper de camilla que el proporcionarà 

l’escola. 

Tot ha d’anar marcat, els xumets, els biberons i els gots que es portin a l’Escola. A les cadenes 

dels  xumets no s’hi poden posar agulles de cap mena.  

Abrics: els abrics i les jaquetes han de portar una beta de 10 centímetres, per poder-los penjar. 

Ha d’estar marcada amb el nom del nen/a.  

Quan s’acosti l’hivern s’haurà de portar una jaqueta exclusivament per sortir al PATI. La jaqueta 

l’hauran de portar neta de casa els dilluns i els divendres l’equip educatiu us la retornarà per rentar. 

L’infant no pot portar la jaqueta del pati posada de casa. La jaqueta es portarà a dins de la 

bossa de roba.  

La jaqueta d’anar al carrer que portarà l’infant quan vingui de casa els familiars se l’hauran 

d’emportar cada dia a casa quan deixen l’infant i portar-li quan el vinguin a recollir. (Només Escola 

Bressol El Carrilet). 
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10. Material que cal portar 
Tot el material ha d’anar marcat i amb el nom de l’infant i en un lloc visible. 

 

10.1. Infants nadons 
Material aula (portar-lo a inici de curs i es quedarà permanentment a l’aula) 

Bolquers (1 paquet) 

Tovalloletes 

Crema pel culet 

1 Drap (tipus muselina) 

1 Muda de roba de recanvi dins una bossa de zip que es quedarà a l’escola. 

 

Material que s’ha de portar cada dilluns 

Llençol de sobre i de sota (llitet 120x60) 

Objecte per dormir: ninot,..  

 

Material que s’ha de portar cada dia dins d'una bossa de roba (no motxilla) 

1 Xumet  

1 Biberó o got per beure aigua dins una bossa tipus zip. 

Biberó de plàstic (1 per àpat) amb la dosis d’aigua necessària 

Dosificador amb els cereals i la llet 

Pitet (1 per àpat dins d’una bossa de plàstic transparent amb tancament de zip. Una bossa 

individual per a cada pitet i a la bossa escriure el nom de l’infant amb un retolador permanent). 

1 Muda completa a la motxilla. (En total és una muda que es queda a l’escola permanentment i un 

altre a dins la motxilla que va i ve de l’escola.).  

1 Bossa impermeable (per la roba bruta) 

Llibreta de control diari (l’Escola la proporciona) 

 

*El material que es vagi esgotant, es demanarà mitjançant la llibreta de comunicació diària. 
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10.2.Infants 1-3 anys 
 

Material aula (portar-lo a inici de curs i es quedarà permanentment a l’aula) 

½ Paquet de bolquers 

Tovalloletes 

Crema pel culet 

1 capsa de mocadors de paper 

Una muda complerta de roba dins una bossa amb tancament zip que es quedarà permanentment 

a l’escola. 

 

Material que s’ha de portar cada dilluns dins d'una bossa de roba (no motxilla) 

Objecte per dormir: ninot,.. 

1 peça de fruita (que no sigui poma ni taronja) 

Llençol de sobre i de sota (llitet 120x60) 

 

Material que s’ha de portar cada dia  dins d'una bossa de roba (no motxilla) 

1 Got de plàstic per beure aigua dins una bossa zip 

Pitet (1 per àpat i a dins d’una bossa de plàstic amb tancament de zip i marcada amb el nom amb 

un retolador permanent i en un lloc visible. Si hi ha més d’un pitet han d’anar amb bosses 

individualitzades). 

1 Muda complerta de roba dins una bossa amb tancament zip  

1 Bossa impermeable (per la roba bruta) 

1 Xumet  

 

El material que es vagi esgotant, es demanarà mitjançant la graella i/o  notes individuals que 

trobareu dins la bosseta de cada infant. 
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11. Malaltia de l’infant 
Els infants no poden assistir a l’Escola en els següents casos: 

Si està a 37.5º  graus de febre no podrà assistir al centre fins 24h després d’haver tingut febre.  

Si presenta conjuntivitis. Es podrà tornar incorporar dos dies després d’haver iniciat el tractament 

prescrit pel Pediatre. 

Si té diarrees persistents de més de dos dies. S’incorporarà quan les deposicions s’hagin 

normalitzat. 

Si agafa polls i/o té llémenes. Es podrà tornar incorporar després d’haver començat el tractament 

i estiguin completament nets de polls i/o llémenes. 

Si presenta erupcions a la pell. No s’incorporarà fins a la seva curació. 

Altres: S’atendrà a les directrius del Pediatre, per tal que no hi hagi perill de contagi. 

 

11.1. Medicaments 
En el cas que s’hagi de subministrar un medicament cal portar la recepta del metge. L’educadora 

facilitarà una autorització a la família on haurà d’anotar-hi la quantitat i l’hora a la que se li ha de 

donar la medicació. Sense recepta i autorització del tutor/a no es donarà cap medicament . 

L’escola no administrarà cap tipus de medicament o altre que no hagi estat receptat per un metge 

col·legiat. 
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12. COVID: Protocols d’accés i gestió de casos 
Els infants hauran de complir els següents requisits per poder entrar a l’Escola Bressol: 

 

Il·lustració 1: Requisits d’accés al centre. Quadre extret del Pla d’actuació Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a 

centres educatius en el marc de la pandèmia 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el 

risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta 

–amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora 

de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és 

escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions de la COVID-19:  

▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport  

 respiratori.  

▪ Malalties cardíaques greus.  

▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen 

tractaments immunosupressors).  

▪ Diabetis mal controlada.  

▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les 

persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció 

de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants. 

Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, 

 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o directora.  

 

No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin 

símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament 
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per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte 

estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.  

 

Protocol: 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19  

 

El centre educatiu ha de:  

1. Portar l’infant en un espai separat d'ús individual. 

2. L’educadora que aïlli i quedi al càrrec de l’infant es col·locarà les EPIS corresponents. 

3. Contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a 

través d’ells amb el servei de salut pública. 

 

La família de l’infant ha de: 

1. Recollir l’infant a l’Escola Bressol el més ràpid possible. 

2. Contactar amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries.  

3. 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.  

4. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la identificació, 

aïllament i seguiment dels contactes estrets.  

 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació 

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 relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el 

resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.  

 

Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials. De 

manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si escau, tancaments 

parcials o total del centre serien:  
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Si Qui ha de fer 

quarantena? 

Quants 

dies? 

tancament  

 

 

 

 

 

 

 

Caldrà 

vigilància 

d’aparició de 

nous casos 

Cas positiu en 1 o més 

membres d’un grup de 

convivència estable 

Tot el grup de 

convivència estable té 

consideració de contacte 

estret 

14 dies Del grup 

Cas positiu en 2 

membres no 

convivents que 

pertanyen a 2 grups 

de convivència 

diferents d’un mateix 

espai 

La quarantena dels 

grups de convivència 

afectats 

Es podria 

plantejar la 

interrupció de 

l’activitat lectiva 

presencial en 

l’espai afectat, 

també durant 14 

dies. 

Cas positiu en 2 o més 

membres no 

convivents que 

pertanyen a grups de 

convivència en 

diferents espais 

La quarantena dels 

grups de convivència 

afectats 

és podria plantejar 

la interrupció de 

l’activitat 

presencial del 

centre educatiu 
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13. Aniversaris 
Per celebrar els aniversaris dels vostres fills/es no podeu portar llaminadures ni detalls o regalets 

simbòlics, ni res per menjar. 

 

14. Drets d’imatge 
No es podran fer fotos en el recinte escolar quan hi surtin altres infants que no siguin els propis 

fills/es. 

No es podran fer fotos en les festes obertes quan hi surtin altres infants que no siguin els propis 

fills/es.( Nadal, festa de fi de curs..... ) 

No es podran fer fotos als infants quan es realitza una activitat fora del recinte escolar en horari 

lectiu que no siguin els propis fills/es ( infants quan surtin a passejar.....). 

 

 


