


 

 Micro tancat.  

 

 Càmera activada (a menys que el seu ús no 
permeti sentir la reunió). 

 

 És una reunió per mares i pares.  

 



 Les entrades i sortides diferents. 

 Esmorzars a l’aula. Pels aniversaris 
embolcallats individualment.  

 Patis sectoritzats (rotacions de zona 
mensuals) 

 No tallers artístics intercicles. 

 Festes tancades. 

 Menjador per taules de grups estables. 

 Neteja per part de l’Ajuntament ampliada als 
migdies 



 El trobareu a la web dins del PLA D’ACTUACIÓ 
que està aprovat pel Consell Escolar i per 
Inspecció. 

 En aquest protocol es segueixen els passos 
que indica el Departament de Salut: 
◦ Aïllar a la persona amb símptomes,  

◦ Trucar a la família. 

◦ Important: no aneu al CAP i cal contactar per 
telèfon. 



 La notificació del positiu arribarà a la Direcció del 
Centre educatiu per part de la família, l'equip 
d'atenció primària o l'equip referent 
d'epidemiològia.  

 
 La Direcció del Centre Educatiu és qui avisa a les 

famílies de l'inici de la quarantena i del dia del 
cribratge. 
 

 Els resultats s'envien de forma automàtica i 
massiva per SMS en el cas de NEGATIUS. Els 
casos POSITIUS són trucats per part de l'EAP per 
ampliar l’estudi de contactes i donar les 
recomanacions i mesures pertinents.  
 







 Pàgina web gencat.cat/ics amb l’opció “sol·licitud de 

contacte”. 

 

 Plataforma La Meva Salut amb la que podeu realitzar la e-

consulta (consulta via correu electrònic ) amb el vostre 

professional referent assistencial.  

 

 Trucada telefònica directament al vostre CAP DE 

REFERÈNCIA:  

C.A.P Josep Masdevall (carrer Nou, 199), tlf. 972 50 23 64.  

C.A.P Ernest Lluch (carrer Tramuntana, 2), tlf. 972 67 76 31.  

 



 Gestor COVID és un referent del CAP ERNEST 
LLUCH de Figueres que és qui ens fa el 
traspàs del protocols de Salut i ens reunim 
periòdicament els directors de les escoles 
amb la directora del CAP. 

 

 Teniu la INFOGRAFIA que ens han fet arribar 
per tal de seguir el protocol en cas de positiu. 

 



 Contínuament canvien protocols i normativa ja que 
tot va en funció de la pandèmia i de la seva 
evolució que és canviant. 

 Tot allò que ens arriba i que no depèn de nosaltres 
sinó que prové de Salut o Educació us ho fem 
arribar i ho teniu a la web de l’escola i sempre ho 
podeu consultar a la pestanya COVID QUE ESTÀ 
ACTUALITZADA. 

 

 



La directora del CAP Ernest Lluch diu: 
 
 - “Referent a l'acompanyament d’ UN PROGENITOR 

a la realització de les proves PCR, des de 
Epidemiologia, ens van indicar que NOMÉS es 
podia deixar fer a INFANTIL(…) . L'important és 
evitar aglomeracions i que l'equip mòbil pugui 
treballar àgil i còmode.” 
 

 Termòmetres infrarojos: no irradien, sinó que 
capten la irradiació tèrmica que nosaltres 
emetem per poder mesurar una temperatura 
aproximada (important la tècnica per prendre-
la). Els digitals sempre són més efectius i igual 
d'inofensius que els infrarojos però ara són una 
mala opció perquè s’han de netejar 
continuament. 





 Presentació Dades sobre la covid-19 als 
centres educatius de la Generalitat per les 
famílies 



 En cas de detectar un positiu dins d’un grup 
estable tot aquell grup marxa cap a casa a fer 
quarantena. 

 Es citarà a tothom del grup a través del CAP a 
l’escola amb una unitat mòbil per tal de fer un 
PCR i després es tornarà cap a casa a l’espera 
dels resultats. Independentment de resultat es 
farà la quarantena (10 dies) per haver estat 
contacte directe amb un positiu 

 No confondre amb un contacte de contacte. 
Sempre ha de ser directe. 



 Les famílies han de comunicar a l’escola tant 
si està a l’espera d’un resultat PCR com del 
resultat per tal que l’escola pugui gestionar el 
possible confinament del grup estable. 

 En cas de positiu el CAP també farà la gestió 
de trucar tots els contactes directes, en el cas 
de l’escola serà el grup estable.  

 Per trucada telefònica i en cas que sigui cap 
de setmana a través del correu electrònic de 
l’escola. 

 



 Ara són 10 dies si la persona ha estat en 
contacte directe amb un positiu, es fa una 
PCR i fa quarantena per precaució encara que 
surti negatiu. 

 En cas de fer una PCR perquè l’infant es troba 
malament i surt negatiu pot tornar 
immediatament a l’escola. En aquest cas no 
es fa quarantena. 



 



 



 En cas de l’educació primària quan hi hagi un 
grup confinat, les mestres es connectaran a 
l’inici de la sessió per explicar presencialment 
l’activitat a realitzar i resoldre dubtes. 

 En cas d’educació infantil, s’establiran 
diferents franges a convenir segons el criteri 
de la tutora. 

 



 Pels pares de nens que s’hagin d’aïllar per ser 
contactes, no els correspon IT. 

 

 Hi ha el Plan MeCuida per readaptar horaris, jornada 
o fer excedència d’uns dies gestionable d’un dia per 
altre. S’han d'adreçar a l'empresa directament. 

 

 Està publicat al BOE. De moment, és vigent fins al 31 
de gener, l'enllaç al BOE. Article 
6: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2020-3824&p=20200930&tn=1#a6 
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 Pots anar al teu CAP adscrit? Sí 

 

 La mascareta la porten tota l’estona? Sí, 
menys quan mengen (esmorzar dinar) i 
beuen, també quan fan educació físca,  

 

 Van dir que eren quinze dies de portar-la, se 
sap si se la podran treure? De moment no ens 
han informat de cap canvi. Sembla que la 
situació actual de la pandèmia no ho permet. 



 Si el meu fill té una germana que va a 
l’institut i l’han confinat perquè a la classe de 
l’institut hi ha un cas de covid, el meu fill pot 
venir a l’escola? Sí perquè és contacte de 
contacte. (veure diapositiva 18 què és 
contacte estret) 

 


