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   COMISSIÓ DE SALUT
     LA COMISSIÓ DE SALUT ESTÀ FORMADA PER:

● Una persona encarregada del CENTRE DE SALUT  (Catalina Servera. 
DUE)

● Una persona encarregada del CENTRE EDUCATIU (Sofia Brunet. Mestra)
● La Central de Coordinació eduCOVID
● El Servei d’Epidemiologia de la DGSP (Carme Vidal)   



COM ES COORDINA LA COMISSIÓ DE SALUT?

  CENTRE
   SALUT

 CENTRE 
EDUCATIU

 CENTRAL DE        
COORDINACIÓ 

eduCOVID  

  DIRECCIÓ    
GENERAL 
SALUT 
PÚBLICA



QUÈ HEM DE SABER LA COMUNITAT 
EDUCATIVA  DEL COVID?
Tot el personal docent, famílies i alumnes han d’estar informats del protocol 
del COVID. 



EN QUÈ CONSISTEIX EL PROTOCOL COVID?

 
● Consentiment informat per fer PCR (o altra prova diagnòstica 

d’infecció per SARS-COV-2).

 

● Declaració responsable per la qual les famílies es comprometen a 
seguir les normes establertes als protocols davant la COVID-19, 
mantenir el centre informat de qualsevol novetat al respecte. 



COM SABER SI UN ALUMNE/A ÉS SOSPITÓS/A 
D’INFECCIÓ PER SARS-COV-2?
Un alumne/a pot ser cas sospitós/a d’infecció per SARS-COV-2, segons la 
definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d’infecció 
respiratòria aguda d’aparició sobtada que cursa amb els següents símptomes: 

  ELS MÉS COMUNS EN ADULTS: 

● Febre.
● Tos.
● Sensació de falta d’aire.
● Disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal 

de cap, debilitat general, diarrea i vòmits. 



SÍMPTOMES MÉS COMUNS ALS INFANTS: 
ELS MÉS COMUNS ALS INFANTS: 

● Febre.
● Més freqüents: Símptomes gastrointestinals que poden incloure 

malestar abdominal, nàusees, vòmits, dolor abdominal i diarrea. 
● Tos.
● Sensació de falta d’aire.
● Disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal 

de cap, debilitat general, diarrea i vòmits. 



QUÈ HAN DE FER LES FAMÍLIES?
● Abans d’anar a l’escola s’ha de prendre la temperatura a casa. 
● Si l’alumne/a té més de 37,5 grausC no podrà acudir a l’escola.  

   



NO PODEN ACUDIR A L’ESCOLA ELS/LES 
ALUMNES QUE: 
● Romanguin en aïllament domiciliari com a conseqüència d’un diagnòstic per 

COVID-19. 
● Els/les alumnes que es troben en un període de quarantena domiciliària per 

haver tingut contacte estret. 
● Els/les alumnes que hagin iniciat símptomes compatibles amb la 

COVID-19, fins que es descarti es diagnòstic.
● Si l’alumne/a presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 
SARS-COV-2. 



QUÈ ÉS UN CONTACTE ESTRET? 
● Si hi ha un cas positiu confirmat i pertany al GRUP DE CONVIVÈNCIA 

ESATABLE (GCE) d’infantil, es consideraran contactes estrets totes les 
persones que pertanyen al grup. 

● Si el cas confirmat pertany a una classe NO organitzada com a GCE, o 
GCE des de primària es considerarà contacte estret qualsevol alumne/a que 
hagi compartit espai amb el cas confirmat a una distància menor de dos 
metres més de 15 minuts al voltant del cas sense haver utilitzat la 
mascareta de forma correcte. 



● Els convivents dels casos confirmats. 

● Qualsevol professional del centre educatiu, docent o no docent, que hagi 
compartit espai amb un cas confirmat a una distància menor de dos 
metres, sense mascareta i durant més de 15 minuts. 

● El període a considerar serà des de 2 dies abans de l’inici de símptomes 
del cas fins al moment en què el cas és aïllat.  



● En els casos assimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es cercaran 
2 dies abans des de la data del diagnòstic. 



QUAN PODEN ELS/LES ALUMNES QUE HAN 
TENGUT EL COVID TORNAR A L’ESCOLA? 

 
● S’ha de valorar de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip sanitari de 

referència, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 
presencialment al centre educatiu. 



QUINS SÓN ELS 5 GRUPS FONAMENTALS QUE  
INTERVENDRAN EN EL CONTROL D’AQUESTA 
MALALTIA?
1. PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU. 
2. PERSONAL DEL CENTRE DE SALUT. 
3. PERSONAL DE CCeduCOVID.
4. FAMÍLIES. 
5. PERSONAL DE DGSP/EPIDEMIOLOGIA.  



QUÈ HEM DE FER ELS/LES MESTRES EN EL 
CAS QUE TENGUEM UN/A ALUMNE/A AMB 
SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID 19 A 
L’AULA? 



● El/la mestre/a que estigui en aquell moment amb l’alumne/a haurà 
d’avisar a l’equip directiu perquè: 

1. Enviï un substitut (no vulnerable) per estar amb la resta del grup. 

2. Avisi a la família de l’alumne.  



3. El/la mestre/a anirà a l’aula d’aïllament que hagi habilitat el centre.

Aquesta aula d’aïllament estarà equipada de material sanitari  necessari per 
protegir-se (mascaretes, bata quirúrgica, guants, fems de rebuig per llançar els 
mocadors, etc.). 

Si l’alumne/a no es pot posar una mascareta quirúrgica, l’adult que l’acompanyi 
farà ús d’una mascareta de protecció FFP2 sense vàlvula, d’una pantalla facial i 
una bata d’un sol ús. 

                      NO ES DEIXARÀ L’ALUMNE/A SOL EN CAP MOMENT



           AULA AÏLLAMENT                               MATERIAL SANITARI



● En el cas que hi hagi més d’un alumne/a amb símptomes a la vegada, 
s’extremaran les mesures de seguretat dins la sala d’aïllament. 

● El/la mestre/a que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne/a amb 
símptomes a la vegada, s’extremeran les mesures de seguretat dins la sala 
d’aïllament. 

● El/la mestre/a que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l’alumne/a fins 
que un familiar o tutor legal el vagi a recollir. 

● S’evitarà que altres adults del centre educatiu entrin en contacte amb aquest 
alumne/a, per evitar possibles contagis. 
  



IMPORTANT: 

En el cas de percebre que l’alumne/a que comença a tenir símptomes es troba 
en una situació de gravetat o té dificultat per respirar, s’avisarà al 061 i es 
seguiran les instruccions que s’indiquin. 

              

                          061



QUÈ HAN DE FER LES FAMÍLIES?
● Una vegada que les famílies acudeixin a l’escola a recollir al seu fill/a, han de 

contactar amb el seu equip sanitari o amb el dispositiu específic. 

● L’equip sanitari avaluarà el seu estat de salut i realitzarà les actuacions 
oportunes. 



QUAN ES CONSIDERA UN BROT DINS 
L’ESCOLA?
Dins l’àmbit educatiu es considera un brot quan hi ha 3 o més casos positius al 
centre educatiu. 

● La CC-eduCOVID mantindrà un contacte fluïd i continuat amb salut 
pública amb la finalitat d’avaluar el nivell de risc. I informarà a l’equip del 
centre de salut. 

● Segons la situació i el resultat d’aquesta avaluació, es decidirà quines 
mesures s’adoptaran. 



● BROT DINS UNA AULA: 3 o més casos a un Grup de convivència estable o 
a una classe no organitzada com a GCE, amb vincle epidemiològic entre ells.

● BROT A VÀRIES AULES SENSE VINCLE EPIDEMIOLÒGIC: 3 o més casos 
a un GCE o a una classe no organitzada com a GCE sense vincles 
epidemiològics.    

● BROT A VÀRIES AULES AMB VINCLE EPIDEMIOLÒGIC: 3 o més casos a 
diferents GCE o a classes no organitzades com GCE amb un cert grau de 
transmissió entre els diferents grups independentment de la forma 
d’introducció del virus en el centre escolar. 

● BROTS EN EL CONTEXT D’UNA TRANSMISSIÓ NO CONTROLADA. 




