
 

Dades del centre 

Denominació: Escola Bressol Cau-Catau 

Codi d’educació: 08050466 

Adreça: Plaça del Vallès, 13-14 

Codi postal: 08201 

Localitat: Sabadell 

Telèfon: 937256692 

Correu electrònic: correu@caucatau.com 

Persona de 
contacte: 

Rosa Maria Roura 

Data actual: 21/7/2020 

Data previsió 
d’obertura: 

31/08/2020 

 

Personal (docent i no docent) amb atenció presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnat que assistirà al centre 

Aquest document modifica les previsions presentades al juliol pel que fa al 

nombre d’alumnes i el nombre de grups estables, per l’inici del curs al 

setembre. L’equip educatiu hem decidit rebaixar la ràtio dels dos grups de 2 a 3 

anys doncs a l’escola disposem d’espai per poder fer un nou grup, per tan ara 

son 3 grups de 2 a 3 anys.  

També hem incorporat l’educadora del grup de nadons. 

Grups: 7 

Nombre total d’alumnes: 79 

 

Cognoms i nom 

PTM cuinera 

LL- neteja 
Irene Domènech DSI - administradora 

HRLaura - educadora 

RSR  - directora 
Marta LFM- educadora 

FME- educadora 

LSE - educadora 

MGN - educadora 

ALJ - educadora 

ETM - educadora 

BVM- educadora 

AMA – activitats auxiliars  

VDM-educadora 



 

Organització dels grups estables 

GRUP NOMBRE 
ALUMNES 

PROFESSORAT 
ESTABLE 

ALTRES DOCENTS que 
intervenen amb mesures de 
seguretat 

ESPAI 
ESTABLE 
D’AQUEST 
GRUP 

Nadons 3 1  1 auxiliar La seva 
estança i el 
seu 
dormitori 

D’1 a 
2anys 
A 

12 1 1 auxiliar La seva 
estança 

D’1 A 
2anys 
B 

11 1 1 Auxiliar La seva 
estança 

D’1 a 
2anys 
C 

12 1 1 Auxiliar La seva 
estança 

De 2 a 
3anys 
A 

16 2  La seva 
estança 

De 2 a 
3anys 
B 

10 1  La seva 
estança 

De 2 a 3 
anys C 

14 1  La seva 
estança 

 

Organització de les entrades i sortides 

En el nostre centre farem servir la “sortida d’emergència” (d’ara endavant porta 

2) com a segona porta d’entrada i sortida  diàries, (ja ho estem fent durant el 

mes de juliol) per tant tenim dues possibilitats d’accés. 

Les hores d’entrada dels infants a l’escola queden establertes per grups 

estancs, que tenen assignats cada grup un espai concret i fixe a on esperar-se 

per acabar de fer tot el grup i pujar junts a la seva estança, però  tot i així cal 

comptar amb una certa flexibilitat a l’hora de rebre als infants segons els horaris 

laborals de les famílies, per tan hem demanat a les famílies que mantinguin el 

distanciament en el cas de trobar-se a l’entrada. Pel que fa a les sortides hi ha 

diverses opcions doncs cal permetre a les famílies que puguin decidir recollir 

als infants entre diverses opcions: 12:00h, 13:00h, 15:00h, 16:00, 17:00h, 

18:00h, sempre respectant la porta d’entrada corresponent a cada-u per fer la 

sortida. 

 

  

 



 

Grup Tipus d’accés Hora d’entrada i de 
sortida 

   

Nadons Porta 1 8,45 a 9 

D’1 a 2anys A Porta 2 8,45 a 9 

D’1 a 2anys B Porta 1 8,45 a 9 

D’1 a 2anysC Porta 2 9 a 9’10  

De 2 a 3anysA Porta 1 9 a 9’10  

De 2 a 3anysB Porta 2 9’10 a 9’20 

De 2 a 3anysC Porta 2 8,45 a 9 

 

Les persones de suport a les hores d’entrada i sortida de l’escola portaran 

sempre mascareta, així com les educadores responsables de cada grup 

portaran la mascareta fins que arribin a la seva estança. 

Les persones que faran l’acollida del matí també portaran mascareta per 

acompanyar als infants fins que vagin a la seva estança. 

Organització de l’espai d’esbarjo 

La nostra escola disposa d’un pati gran i un terrat. Abans de començar al 

setembre, hem instal·lat una petita balla de fusta que fa la divisió en dos, tant 

del pati com del terrat, i que facilita que els infants es mantinguin en una de les 

dues bandes. El pati permet que hi puguin sortir dos grups a l’hora separats i 

amb les educadores referents, organitzats horaris i temps d’estada (com ja hem 

fet durant el mes de juliol), i cadascú amb les seves joguines (en caixes 

nomenades). El terrat permet també la sortida de dos grups a la vegada 

separats, cadascú amb les seves joguines. Els nadons tenen el seu propi terrat 

per ells sols 

Relació amb la comunitat educativa 

-Les reunions d’equip de l’escola seran presencials, amb les mesures de 

seguretat -mascaretes, distància física,...- i al pati sempre que sigui possible o 

bé a la sala d’usos comuns de l’escola que és un espai de 40 metres.  

-Pel que fa a les reunions informatives d’inici de curs amb les famílies seran 

presencials i individuals. 

-La comunicació amb les famílies serà mitjançant l’aplicació de l’agenda 

electrònica (habitual), per via telefònica i sempre que sigui necessari fer 

trobades presencials seran a nivell individual i seguirem totes les mesures de 

seguretat.  

La reunió amb les famílies, al finalitzar el primer trimestre, es convocarà per 

grups estables d’infants si la situació de la pandèmia ho permet, seguint les 

mesures amb la mascareta, higiene de mans i distància física, si la situació no 

ho permet es farà més d’una o dues sessions en grups reduïts, o bé tot el grup 

per via telemàtica. 

 



 

Servei de menjador 

Els infants dinaran, sempre que sigui possible a fora, al pati i al terrat, o bé a la 

seva mateixa estança mantenint el seu grup estable .-i amb les seves 

educadores estables. 

També la migdiada la faran, cada grup dins de la seva estança amb distància 

entre llitets. 

Pla de neteja 

Durant el mes de juliol, l’escola ha seguit el model del pla de neteja proposat en 

el “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de 

la pandèmia” del Departament d’Educació, de 3 de juliol de 2020 i és el mateix 

que seguirem de cara al curs vinent. 

L’escola disposa de personal de neteja propi que ja està avesat a seguir aquest 

pla. 

Tenim una “motxilla” amb mànega per poder desinfectar per aspersió espais i 

joguines. 

Acollida 

L’acollida es fa en dos espais grans i molt ben ventilats, sempre els mateixos i 

sempre amb les mateixes educadores, amb joguines i material específic per a 

aquests grup d’infants. Les educadores encarregades de l’acollida duran 

mascareta sempre. 

Activitats complementaries 

Encara no tenim fixades les sortides del curs vinent, però si que tenim previstes 

les mesures de seguretat i higiene que farem, doncs tenim previst basar-nos en 

les recomanacions del PROCICAT.  

Protocol en cas de detectar un possible Covid-19 

En cas de sospita d’un cas de Covid-19, que algun infant presenti algun dels 

símptomes descrits pel Departament de Sanitat, trucarem a la família perquè 

reculli l’infant de l’escola el mes aviat possible, l’aïllarem en una estança 

acompanyat d’una educadora, recordarem a la família que cal portar-lo/a al seu 

CAP de referència i informar-nos de les indicacions del/la metge/essa.  

Notes addicionals 

Aquest pla ha estat consensuat i aprovat per tot l’equip de l’escola. L’hem 

elaborat amb les indicacions que proposa el PROCICAT i queda subjecte a 

revisió i modificació, durant el curs caldrà anar seguint les informacions i les 

orientacions, tant del Departament com del PROCICAT.  

 

 

 


