
REUNIONS D’INICI DE CURS 
AMB LES FAMÍLIES



MESURES PER AL CURS 2020-2021
● Dotació extra: Educador/a Social

● Grups estables de convivència

● Ràtios

● Ús de mascareta

● Rentat de mans

● Distanciament

● Ventilació de les aules

● Neteja i desinfecció diària

● Senyalització

● Entrades i sortides

● Esbarjos

● Activitats complementàries

● Declaració responsable

● Pla d’obertura i organització 

20-21

● Mesures extraordinàries de 

Salut per evitar els brots de la 

COVID-19 a les escoles.

● Altres recomanacions i 

procediment d’actuació



Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?

● Cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb 
antitèrmics.

● L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada.

● No s’hi pot entrar amb cap d’aquests símptomes:
Menor o igual a 14 anys Més de 14 anys

−   Febre o febrícula
−   Tos
−   Dificultat per a respirar
−   Mal de coll
−   Congestió nasal
−   Vòmits o diarrees
−   Mal de cap
−   Malestar
−   Dolor muscular

−   Febre o febrícula
−   Tos
−   Dificultat per a respirar
−   Mal de coll
−   Alteració del gust o de l’olfacte
−   Vòmits o diarrees
−   Mal de cap
−   Malestar
−   Calfreds
−   Dolor muscular



●  A MÉS, CAP PERSONA PODRÀ ACCEDIR AL CENTRE 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.

Què heu de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?



Altres recomanacions a tenir en compte:

● Portar al centre una ampolla d’ús individual amb aigua de casa. Es podrà omplir 
a les fonts de l’institut.

● Higiene de mans freqüent.

● Evitar el contacte estret sense protecció (mascareta o distància de seguretat) 
amb persones que no formen part del grup estable de convivència tant del centre 
educatiu com de l’entorn familiar. Per exemple, a les sales comunes i reunions 
entre docents, s’haurà de fer sempre la mascareta i respectar la distància.

● Evitar el contacte amb estris i objectes de persones externes als grups de 
convivència estable sense mesures d’higiene (mans netes i desinfecció).



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

● Cada classe té la consideració de “grup estable de convivència”.

● Sempre hauran de dur mascareta.

● El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant 
les mesures de seguretat (mascareta i distància), que s’hauran de mantenir en els 
passadissos, patis i altres espais comuns.

● A més 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.

● També s’aportarà tot el material gràfic i cartells per senyalitzar espais i fer 
recomanacions d’higiene i seguretat.



I si hi ha un cas de COVID-19?

● Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà 
de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. 

● A tots se’ls farà una prova PCR el més aviat possible. 

● El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la 
necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és 
el període màxim d’incubació del virus.



Procediment d’actuació si hi ha un possible cas de COVID-19 en 
un grup
● Si els símptomes apareixen dins institut:

₋ Hauràs de venir a buscar el teu fill/a a l’institut i posar-te en contacte, al més aviat possible, 
amb el teu CAP. 

₋ Si els símptomes són greus des del centre es truca al 061. En cas que el possible cas sigui 
d’un alumne/a, se l’haurà de portar a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i el 
docent que l’acompanyi haurà de posar-se mascareta. Des del centre educatiu s’avisarà a la 
família perquè es posin en contacte amb el seu CAP.

● Si els símptomes apareixen fora de l’Institut:
₋ Heu de contactar amb el CAP de referència.

● En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova PCR al 
més aviat possible. Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus 
convivents han de fer l’aïllament domiciliari.

● 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).



Elements de decisió per establir aïllaments en funció del resultat d’una prova 
PCR a un alumne/a o docent

RESULTAT POSITIU EN UN O MÉS MEMBRES D’UN GRUP
● Un resultat positiu sempre se us comunicarà a través del vostre centre de salut.

● Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret.

● La resta de grups no ho són.

● Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas 
positiu.

● S’ha de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup.

● El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir l’aïllament durant 14 
dies, que és el període màxim d’incubació del virus.

● La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir l’aïllament domiciliari durant 
almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des que no té cap 
símptoma –per recomanació de l’OMS-. No és necessària la realització d’una PCR de control.

RESULTAT NEGATIU
● De manera general, els nens i nenes es poden reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre.



És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial?

● En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat 
sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendrà les mesures i les 
decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a 
cada centre.

● En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es 
continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.



Contacte: 

web del centre: www.domusdolivet.cat

e-mail: a8072383@xtec.cat

telèfons: 93 840 19 90

636 08 23 41

http://www.domusdolivet.cat
mailto:a8072383@xtec.cat

