
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA SOCIOEDUCATIVA. COVID-19 
 
 
El Servei d'Atenció Socioeducativa Domiciliària COVID-19 pretén donar 
resposta a les necessitats d'aquelles famílies, sense xarxa familiar immediata o 
suport formal, quan el seu fill o filla no pugui romandre a l'escola degut a la 
presentació de simptomatologia compatible amb la COVID-19. 
 
El SAD socioeducatiu cobreix la franja horària d'atenció al domicili des del 
moment de sortida de l'escola (la recollida ha de ser efectuada per un dels dos 
progenitors) fins a què els pares de l'infant resolguin la cura del menor, atenent 
que com a màxim es cobriran  hores, compreses en les 48 hores següents a la 
detecció de la simptomatologia al Centre Educatiu. 
 
 
Requisits d'accés 
 

1. Menor amb simptomatologia compatible amb COVID-19, detectada al 
Centre Educatiu. 

2. Unitat familiar on els dos progenitors i/o persones majors d'edat que hi 
convisquin treballin i no poden deixar la feina per tenir cura de l'infant. 

3. Manca de xarxa familiar o suport informal per tenir-ne cura del menor. 
 
En el cas que les proves PCR realitzades al menors donin positiu, els 
progenitors tenen dret a accedir a la baixa laboral per tenir-ne cura. 
 
 
Documentació necessària 
 

 Autorització dels progenitors acceptant el Servei d'Atenció Domiciliària 
Socioeducativa i les condicions del mateix 

 Autorització per acompanyament del menor al Centre de Salut per 
realitzar la prova PCR, en cas que es realitzi dins les 48 hores i cap 
familiar pugui realitzar l'acompanyament. 

 
Cal informar a les famílies del Centre Educatiu d'aquest Servei i proporcionar-
los les autoritzacions per a què siguin retornades a l'inici del curs escolar. En el 
cas que una família no hagi signat l'autorització però requereixi el Servei, se'ls 
proporcionarà una còpia per a què la signin: és requisit indispensable per 
continuar aquest Servei fora del Centre Educatiu. 
 
 
Circuit 
 

1. Detecció de menor amb simptomatologia compatible amb la COVID-19, 
dins el Centre Educatiu. 

2. Trasllat del/ de la menor a la sala d'aïllament. 
3. Comunicació als progenitors. En el cas que aquests no tinguin 

possibilitat de desplaçar-se a recollir al/la menor per no poder deixar la 
feina o no hagi cap familiar que no se'n pugui fer càrrec, se'ls oferirà la 



possibilitat d'accedir al SAD socioeducatiu. En el cas d'acceptació del 
Servei, el o la referent del Centre Educatiu del SAD socioeducatiu 
contactarà amb Suara en el telèfon habilitat per tal efecte: 

1. acompanyament de la TF a la sala d'aïllament fins l'arribada dels 
progenitors, quan aquesta sigui superior a una hora1. Es poden 
donar tres opcions: 

i. Finalització del servei perquè els progenitors se'n fan 
càrrec. 

ii. Finalització del servei aquell dia per l'arribada dels 
progenitors però es requereix una continuació del servei de 
suport al dia següent (màxim 10 hores) 

iii. Un dels progenitors s'adreça al Centre Educatiu per recollir 
al/la menor i el servei es trasllada al domicili familiar degut 
al retorn del progenitor al seu centre de treball. En aquest 
cas, el progenitor pot cedir les claus del domicili (i posterior 
retorn) a la TF i caldrà signar una autorització temporal de 
cessió de claus, o es trasllada fins al domicili i dóna accés 
a la TF per continuar el servei dins el domicili familiar fins la 
finalització de la jornada laboral d'un dels progenitors. 

2. En el cas d'adolescents que tinguin les seves pròpies claus, el 
Servei consistirà en la recollida del/de la menor a la Sala 
d'Aïllament i acompanyament del domicili, on es realitzarà el 
Servei fins la finalització de la jornada d'un dels progenitors.  

 
4. Si per necessitats familiars es requereix la continuació del servei el dia 

següent o posterior, atenent un màxim de cobertura de 10 hores, la 
unitat familiar comunicarà a Suara (a través del telèfon habilitat) la 
necessitat de continuació i l'hora d'inici i finalització del servei. 

5. En cas de què es requereixi acompanyament del menor per realitzar la 
prova PCR, el pare o mare signarà una autorització per la TF i 
comunicarà al Centre Sanitari que aquest acompanyament serà realitzat 
per una professional. Cal aportar també la TIS. 

6. Els pares han de comunicar al Centre Educatiu la finalització del Servei, 
que s'hagi pactat amb Suara quan el Servei s'hagi traslladat al domicili 
familiar.  

7. El Centre Educatiu ha de comunicar a l'Ajuntament el referent del Centre 
pel Sad i el telèfon de contacte. Aquestes dades seran proporcionades a 
la persona referent de Suara del SAD socioeducatiu. 

 
 
 

                                                 
1
 Entre la demanda del SAD i l'arribada de la professional al Centre Educatiu transcorre un temps mínim 

d'una hora. 


