
 

Document per la primera tutoria de curs, instruccions d'actuació pel COVID-19 a 
l'escola.  Curs 2020-2021 
 

● Com a tutors hem d’establir més que mai un sistema de comunicació àgil amb el grup. 

● Com a tutors hem de tenir el moodle de tutoria, per transmetre la informació 

necessària al grup. 

● Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han de signar la 
declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes 
davant la COVID-19.  
 

 
- TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 

● Els alumnes no poden assistir al centre si tenen alguna d'aquestes simptomatologies: 

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

- REQUISITS D’ACCÉS A L'ESCOLA 

● L’alumne/a ha de portar mascareta obligatòriament. 
● Presa de temperatura abans d'entrar a l'escola, pel conserge (porta principal) o pel 

professor corresponent per l'entrada de la sala d'exposicions, la temperatura no pot 
ser superior a 37,5͐⁰C.   Si és superior, l’alumne no pot accedir al centre i ha d’anar a 
casa o trucar a un familiar que el vingui a buscar i avisar al CAP de referència. 

● Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic i desinfecció de peus a la catifa d'entrada. 
 

 
- DURANT L'ESTADA AL CENTRE 

● L'alumne/a ha de portar en tot moment la mascareta posada (cada alumne/a ha de 

portar la seva pròpia mascareta).  

● Hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades de l’escola, a les entrades de 

cada pis, al costat de la màquina de “vending”.  

● S’ha d’utilitzar el circuit marcat de pujada i de baixada als pisos superiors de l’escola. 

Escala principal pujada, escala secundària de baixada. 

● L’alumne/a s’ha de mantenir amb el grup estable durant tota l’estada al centre, no pot 

anar a una aula diferent que no sigui la del seu grup estable. 

● No pot compartir estris amb els companys, si no es desinfecten abans. 



 

● A l’hora del pati cada grup estable ha de romandre junts a l’espai assignat. En cap cas 

poden compartir menjar o begudes entre ells. 

● Per utilitzar la màquina de begudes o menjar s’han de desinfectar les mans abans i 

després del seu ús. Hi ha un dispensador de gel al costat. 

● Cada cop que es vagi al lavabo l’alumne s’ha de rentar les mans abans i després del seu 

ús. En aquest cas s’ha de rentar amb aigua i sabó. 

● Un cop s’hagi acabat la classe en l’espai de treball els alumnes han de netejar el seu 

espai. L’alumne/a ha de portar paper de casa per fer la neteja. Hi haurà un 

polvoritzador a cada aula.  

● En el cas de necessitar llançar una mascareta o mocadors usats l’alumne/a ha de 

llençar el residu a les papereres amb tapa i pedal que es troben a cada pis. 

 

- GESTIÓ DE CASOS 

Què passa si un alumne/a comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre: 
 

● Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat. Antiga àrea 

d’interiors. 

● Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, l’ha de portar 

posada,  i  la persona que l’acompanyi (en cas que es tracti d’un/a menor o d’una 

persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola). 

● Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de 

l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, 

tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 061. 

A continuació, la direcció haurà de realitzar les següents accions: 

● En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família per 

tal que vingui a buscar l’alumne/a. 

●  Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es traslladin al 

domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu centre d’atenció primària de 

referència. Es recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema 

públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment 

epidemiològic. 

Què ha de fer l’alumne “sospitós”: 

● Ha de restar a casa esperant el resultat del PCR que l’hi hagi fet el cap de referència. Si 

és negatiu rebrà el resultat per La Meva Salut.  No està indicat el confinament dels 

contactes estrets no convivents (en aquest cas, els contactes del grup de convivència 

estable) mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova. 



 

● Si és positiu el gestor COVID del Cap de referència farà recollida dels contactes estrets i 

seran introduïts al programa “COVID Contacts” que inclourà una pregunta/variable 

que permetrà que la informació de l’existència d’un cas sospitós d’àmbit escolar arribi 

directament i de forma prioritzada al Servei de Vigilància Epidemiològica territorial per 

poder fer el seguiment del cas i l’estudi.  

● El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial informarà el servei Territorial i aquest 

al  centre del cas positiu. El centre facilitarà el llistat de contactes estrets. 

● Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable → tot el grup de 

convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de 

recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es 

produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un 

test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret 

d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la 

necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 

d’incubació. 

 

- RETORN AL CENTRE EDUCATIU 

Quan poden tornar els alumnes: 

● En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la 

persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les 

recomanacions del document de no assistència al centre educatiu per malaltia 

transmissible. De manera general, els alumnes es podran reincorporar quan faci 24 

hores que es troben sense febre. 

● Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha 

estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, seguint les 

recomanacions de l ́OMS, l’aïllament es mantindrà durant almenys 10 dies des de 

l’inici dels símptomes i fins que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la 

resolució dels símptomes. No serà necessària la realització d’una PCR de control. 

● En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la 

reincorporació a l’escola. 

 

 


