
Control de símptomes  

Què s’ha de tenir en compte per accedir a l’escola? 

 Les famílies es fan responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. Aquesta 

setmana us enviarem una declaració responsable que haureu de signar, a través de la 

qual: 

1. Fareu constar que sou coneixedores de la situació actual de la pandèmia amb el risc 

que això comporta i que, per tant, us atendreu a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment. 

2. Us comprometeu a no portar l’infant o adolescent al centre en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat els darrers 14 dies i a 

comunicar-ho immediatament a la direcció del centre per tal de poder prendre les 

mesures oportunes. 

 Cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37,5º ni haver 

reduït la temperatura amb antitèrmics. Si l’escola detecta a l’entrar un alumne/a amb 

una temperatura superior es procedirà a seguir el protocol d’aïllament. 

 L’alumnat més gran de 6 anys ha d’entrar i sortir obligatòriament amb la mascareta 

posada. L’alumnat d’infantil no és obligatori. 

 

 

Quines són les mesures de prevenció a les classes per minimitzar els contagis? 

 Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència” i, per tant, els seus 

membres poden relacionar-s’hi sense limitacions a infantil i primària si la situació 

epidemiològica ho permet.  

 En aquests moments, l’alumnat més gran de 6 anys no és necessària la utilització de 

la mascareta dins l’aula, ja que realitzaran totes les classes amb el mateix grup 

estable. 



 Però aquesta normativa pot variar en funció de l’estat de la pandèmia o les indicacions 

que rebem del Departament d’Educació i Salut. 

 No hi haurà contacte entre altres grups/classes a l’educació infantil.  

Per temes d’espai a primària coincidiran a l’hora del pati en la mateixa zona de joc els 

tres grups d’un nivell. ÉS a dir, per exemple, 1r A, 1r B i 1r C jugaran a la mateixa zona 

per tan l’alumnat de primària sortirà al pati amb la mascareta posada 

obligatòriament. 

 Docents: tots els/les docents portaran mascareta obligatòriament.  

 Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció del centre, dels espais comuns i cal 

garantir l’accés a gel hidroalcohòlic i/o sabons allà on sigui necessari.  

 S’aportarà material gràfic i cartells per senyalitzar espais i fer recomanacions d’higiene 

i seguretat. 

 

Temperatura:  cada dia a primera hora es prendrà la temperatura de cada infant dins l’aula. 

Així doncs, no es podrà accedir al centre si un infant o un adult presenta aquesta 

simptomatologia: 

- Temperatura superior als 37’5º  

- Tos  

- Dificultat per respirar 

- Mal de coll 

- Congestió nasal 

- Vòmits o diarrees 

- Mal de cap 

- Malestar general 

- Dolor muscular  

 



 

 

 

 

Protocol a seguir en cas positiu de COVID-19 

Gestió de casos 

No accedirà al centre cap persona (alumnat, personal docent i no docent) si: 

- Està en aïllament per ser positiu de COVID-19 

- Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19. 

- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

- Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19. 

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-CoV-2, es valorarà de manera 

conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre 

l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. 

 

Protocol a seguir davant d’un possible cas de COVID-19 

 Si els símptomes apareixen dins l’escola, hauràs de posar-te en contacte, al més aviat 

possible, amb el teu CAP. Si els símptomes són greus des del centre es trucarà al 061.  

 En aquell moment s’haurà de portar la persona amb símptomes en un espai separat, 

d’ús individual i ben ventilat. (Se’l durà al banc que hi ha davant el sorral, en cas de 

pluja se’l deixarà al banc de l’entrada del porxo). 

 S’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat 

símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec). 

 Es contactarà amb la família per tal d’informar-la i que vingui a buscar l’infant. 

 La família ha de posar-se en contacte immediat amb el seu CAP de referència. 



 La direcció del centre trucarà al 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 situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix realitzar una PCR, l’infant i 

la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne el 

resultat. El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat 

de la prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els 

germans). 

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

- Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la 

família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència 

o, fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per 

valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 

 


