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Aquest Pla d’actuació ha estat elaborat segons les indicacions del “Pla d’actuació per al
curs 2021-2022 per a centre educatius en el marc de la pandèmia per covid-19” (agost
2021) i del “Protocol de gestió de casos covid-19 en els centres educatius per al curs 2122” (7/9/2021), emanat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022, tot i que
s’adaptaran en funció de les indicacions del Departament d’Educació.

Segons la normativa italiana, el Pla haurà de sotmetre’s necessàriament al Collegio dei
Docenti (òrgan col·legial assimilable al Claustre del professorat, amb la participació del
Director del Centre), per a la seva avaluació i aprovació.

Diagnosi
Abans del tancament de les escoles el curs 2019-2020, es van instal·lar dispositius per
permetre la Didàctica a distància (DAD). Després del Decret de tancament,
progressivament i en totes les etapes educatives, es va organitzar la DAD per a totes les
assignatures, recorrent a una metodologia que incloïa moments de plantejament de
problemes, moments de feina a casa, moments d’interacció i moments d’avaluació.
D’aquesta manera, es va realitzar una alternança temporal entre moments de connexió
telemàtica i de treball autònom per part de l’alumnat.

Les activitats no es van programar només tenint en compte l’àmbit cognitiu, sinó també
la resolució de problemes, els aspectes experiencials, l’elaboració emotiva i el suport
relacional. Òbviament la programació de cadascuna de les assignatures va ser repensada
al voltant de nuclis essencials segons la metodologia exposada.
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1. Mesures de prevenció personal
1.1. Distanciament físic
La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure,
s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5
m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un
contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal
de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).

1.2. Higiene de mans
Es tracta d'una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes, així
com la del personal docent i no docent.
En infants i adolescents, s'ha de requerir el rentat de mans:
-

a l'arribada i a la sortida del centre educatiu;

-

abans i després dels àpats;

-

abans i després d'anar al lavabo, i

-

abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s'ha de dur a terme:
-

a l'arribada al centre, abans del contacte amb l’alumnat;

-

abans i després d'entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels
propis;

-

abans i després d'acompanyar un infant al lavabo;

-

abans i després d'anar al lavabo;

-

abans i després de mocar un infant (amb mocadors d'un sol ús), i

-

com a mínim una vegada cada 2 hores.
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Es garantirà l'existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó
amb dosificador i tovalloles d'un sol ús. En punts estratègics hi haurà dispensadors de
solució hidroalcohòlica per a ús del personal de l'escola i de l’alumnat.
La promoció del rentat de mans es complementarà amb pòsters i cartells informatius
explicant-ne els passos.

1.3. Ús de la mascareta
En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la
normativa vigent, per a l'inici del curs l'ús de la mascareta és obligatori a les etapes de
l’educació primària, secundària obligatòria i batxillerat, així com per a tot el personal del
centre.

La mascareta indicada en l'àmbit educatiu és de tipus quirúrgic o superior.

2. Organització dels grups estables
Es manté la proposta de l'organització entorn a grups de convivència estable: grups
estables d'alumnes, en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que
l'integren. Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt
quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups o en cas que diferents
grups s’hagin de relacionar entre sí, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció
individual, especialment l’ús de la mascareta, a més a més d’assegurar una bona ventilació.
La determinació dels grups classe de convivència estables, grup de referència de
l’alumnat, s’ha dut a terme segons els criteris ordinaris establerts pel Collegio dei
Docenti.
4

El grup estable de convivència es mantindrà junt i en el mateix espai físic en el màxim
d’activitats possible al llarg de la jornada lectiva.
La intervenció dels serveis educatius de suport (sostegno i supporto didattico) es farà
amb especial atenció a les mesures sanitàries establertes en cada moment, tenint en
compte la ventilació de l’espai, la distància de seguretat, el rentat de mans i l’ús de la
mascareta.
Quan coincideixi en una mateixa aula alumnat pertanyent a diferents grups de
convivència estable caldrà garantir la distància de seguretat, la ventilació i l’ús de la
mascareta.

Com a criteri general, l’ús de la mascareta i el manteniment de la distància de seguretat
d’1,5 metres seran obligatoris durant totes les activitats que es duguin a terme fora del
grup estable i fora de l’aula estable de referència, amb l’excepció de la pausa de dinar,
tal i com s’especifica al punt 9.

La distribució dels grups a les aules s’ha realitzat intentant reduir al mínim la diferència
entre l’ocupació màxima i la dimensió del grup estable.

Tot el personal es relacionarà amb el grup estable amb l’ús de la mascareta i el
manteniment de la distància de seguretat d’1,5 metres.

Per etapa educativa, enumerem els grups estables que es mantindran durant el curs
escolar 2021-2022. L’assignació del professorat als diferents grups es pot consultar al
document «Assegnazione delle cattedre» al web del Centre.

A la seu de Sarrià:
GRUP CLASSE ESTABLE
1r PRI A

NOMBRE D’ALUMNES
17

AULA ESTABLE
aula A (44 m²)
5

1r PRI B

18

aula B (43 m²)

2n PRI A

15

aula 3 (34,5 m²)

2n PRI B

16

aula 4 (34,5 m²)

3r PRI A

23

aula 2 (40,32 m²)

3r PRI B

21

aula 5 (38,81 m²)

4t PRI A

25

aula 7 (46 m²)

4t PRI B

23

aula 6 (41 m²)

5è PRI A

25

aula 8 (41 m²)

5è PRI B

24

aula 9 (41 m²)

6è PRI A

20

aula 11 (40,32 m²)

6è PRI B

22

aula 13 (38,8 m²)

1r ESO A

25

aula 14 (41 m²)

1r ESO B

24

aula de suport (34,5 m²)

2n ESO A

23

aula 16 (41 m²)

2n ESO B

23

aula 17 (41 m²)

A la seu de l’Eixample:

GRUP CLASSE ESTABLE

NOMBRE D’ALUMNES

AULA ESTABLE

3r ESO A

25

aula magna (47,58 m²)

3r ESO B

25

aula de dibuix (60,5 m²)

4t ESO A

21

aula 6 (36,04 m²)

6

4t ESO B

18

aula 8 (35,03 m²)

1r BATX A

11

aula 9 (34,32 m²)

1r BATX B

13

aula 11 (31,85 m²)

2n BATX A

14

aula 12 (30,05 m²)

2n BATX B

10

aula 5 (26,25 m²)

En el cas de subgrups del grup estable, es mantenen les mateixes mesures. En el cas
que la divisió en subgrups comporti la barreja d’alumnat de grups estables diferents,
serà necessari mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres i l’ús de la mascareta.
Enumerem les activitats o assignatures subjectes a aquesta circumstància:
-

Religió,

-

Activitat alternativa a la religió,

-

Suport didàctic,

-

Laboratori,

-

Reforç,

-

Projectes.

3. Educació física
Per a les activitats al Centre es privilegiaran els espais oberts. En el cas que les activitats
es realitzin en espais oberts i amb la participació d’un únic grup estable no serà necessari
l’ús de mascareta.

Les activitats de natació i esgrima seran organitzades en funció de la normativa sanitària
del moment. De forma alternativa, es realitzarà l’educació física al centre, a classe o al
pati.
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4. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat
amb necessitats específiques de suport educatiu
Durant el curs escolar 2021-2022 està prevista la continuació de les següents activitats
ordinàries: les activitats de sostegno; els serveis de suport i vigilància; les activitats en
petits grups guiades per la psicòloga i la psicopedagoga del centre; la redacció dels PI
corresponents.

5. Organització de les entrades i sortides
5.1. Requisits d’accés al centre

-

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (vegeu l’Annex 1) o amb
qualsevol altre quadre infecciós.

-

No ser convivents o contacte estret d’un positiu confirmat o amb simptomatologia
compatible en els 10 dies anteriors.

Les famílies, o directament l’alumnat si té 16 anys o més, han de fer-se responsables de
l'estat de salut dels fills i filles o de sí mateixos. A l'inici del curs, han de signar una
declaració responsable (vegeu Annex 2) a través de la qual:
-

han de fer constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb el
risc que això comporta, i que, per tant, s'atindran a les mesures que puguin ser
necessàries en cada moment;

-

es comprometen a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas que
presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat en els
darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre
educatiu, per poder prendre les mesures oportunes.
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Les famílies disposaran d'una llista de comprovació de símptomes (vegeu l'Annex 1). La
família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha presentat
febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requerís es
podria considerar la implementació d'altres mesures addicionals com la presa de
temperatura a l'arribada a l'escola.
El Centre disposa de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un
infant o adolescent es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera
necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l'accés al Centre.

5.2. Seu de Sarrià
Hi ha tres punts d’entrada/sortida:
-

Porta principal, situada al carrer Carme Karr,

-

Porta A del carrer Setantí (la més propera a la cantonada amb el carrer Carme Karr),

-

Porta B del carrer Setantí (la més propera a la cantonada amb el carrer Duquessa
d’Orleans).

Per a l’entrada, s’indicarà expressament els llocs per a l’espera. L’entrada a l’escola es
durà a terme de forma progressiva i esglaonada, observant la distància de seguretat
d’1,5 metres i l’ús de la mascareta. Amb una temperatura de 37’5 graus o superior no es
permetrà l’accés a l’edifici, ni de l’alumnat ni del personal.

La sortida també serà progressiva i esglaonada, observant la mateixa distància i l’ús de
mascareta. Per tal d’evitar aglomeracions, l’alumnat i les famílies hauran d’allunyar-se
del centre immediatament.

Durant aquests moments s’assegurarà la presència d’un conserge.
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GRUPS

PORTA

HORARI
ENTRADA

HORARI SORTIDA
De dilluns a
Dimecres

Dijous i
divendres
a partir de les
13.30

Scuola Media Línia A
(6è PRI A, 1r i 2n ESO A)

C/Setantí A 8.30

a partir de les
16.30

Scuola Media Línia B
(6è PRI B, 1r i 2n ESO B)

C/ Setantí B 8.30

a partir de les a partir de les
16.30
13.30

1r PRI A/B

Porta
principal

16.25-16.30

2n i 3r PRI A/B

C/Setantí A 8.45

16.15-16.30

4t i 5è PRI A/B

C/Setantí B 8.50

16.15-16.30

8.45/8.50

L’accés pel carrer Setantí que fa cantonada amb el carrer Carme Karr (Porta A) quedarà
obert fins les 9.10. L’alumnat que hagi fet tard passarà per la porta principal
exclusivament després de l’entrada de l’alumnat de la Scuola dell’Infanzia, és a dir
després de les 9.15.

Gràcies a un acord amb l’Ajuntament, durant les entrades i les sortides es tancarà al
trànsit el carrer Setantí.

5.3. Seu de Méndez Vigo

Hi ha un únic punt d’entrada/sortida.

Per a l’entrada, s’indicarà expressament els llocs per a l’espera. L’entrada a l’escola es
durà a terme de forma progressiva i esglaonada, observant la distància de seguretat
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d’1,5 metres i l’ús de la mascareta. Amb una temperatura de 37’5 graus o superior, no
es permetrà l’accés a l’edifici, ni de l’alumnat ni del personal.
La sortida també serà progressiva i esglaonada, observant la mateixa distància i l’ús de
mascareta. Per tal d’evitar aglomeracions, l’alumnat i les famílies hauran d’allunyar-se
del centre immediatament.

Durant aquests moments s’assegurarà la presència d’un conserge.

GRUPS

HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA

3r i 4t d’ESO A/B

7.55

De dilluns a dijous: 15.10

8.05

Divendres: 14.10
De dilluns a dijous: 15.20

(1 i 2 liceo A/B)
1r i 2n de BATX A/B
(3 i 4 liceo A/B)

Divendres: 14.20

5.4. Fluxos de circulació
Per tal d’evitar l'aglomeració de persones en un lloc del Centre has estat establerts
circuits i s’ha organitzat i assenyalat la circulació dels diferents membres de la
comunitat educativa en llocs i moments determinats.

6. Transport
Generalment les famílies organitzen, si es donen les condicions necessàries, un transport
escolar col·lectiu, que normalment és utilitzat per un petit nombre d’alumnes de l’escola
primària. El Centre s’ocuparà d’informar-se sobre els horaris d’arribada i partida per tal
que no influeixin en l’entrada i sortida generals. Si calgués, els alumnes usuaris d’aquest
servei seran recollits i/o acompanyats pel personal del Centre, que destinarà un espai
degudament assenyalat per als moments d’espera, sense que això interfereixi amb les
activitats dels grups estables.
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7. Organització de l’espai d’esbarjo
Donades la dimensió i la limitació dels espais, durant els moments d’esbarjo caldrà fer
ús de la mascareta i mantenir la distància de seguretat, així com els grups estables. Es
mantindran els torns i els horaris habituals. També es podria utilitzar el gimnàs com a
espai per l’esbarjo d’algun grup-classe si fos necessari.

Els grups estables podran alternar l’esbarjo al pati o a classe, per tal de reduir el nombre
d’alumnes, per torns (rotació). Per a la vigilància, a més dels docents, es preveu la
possible presència de monitors.

8. Relacions amb la comunitat educativa
Segons la normativa italiana, al principi del curs escolar es publicarà el Calendari de les
activitats (reunions).

Com a criteri general, les trobades seran en modalitat telemàtica; les reunions
presencials es realitzaran només quan no hi hagi cap risc.

Les comunicacions entre l’escola i les famílies es duran a terme preferentment de forma
telemàtica (telèfon, email, web, plataforma didàctica ordinària).

Les entrevistes del professorat amb les famílies es faran segons calendari, de forma
telemàtica.

Pel que fa al servei de secretaria, es privilegiarà el contacte telemàtic (telèfon, email);
l’atenció serà presencial només per a activitats essencials i ineliminables i sempre amb
cita prèvia.
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Les assemblees del Comitato genitori (òrgan de representació de les famílies del Centre)
es faran de forma telemàtica.

9. Servei de menjador
El servei de menjador, disponible a la seu de Sarrià, es donarà segons els torns habituals,
tot mantenint els grups estables i garantint la distància de seguretat normativa entre
ells.

L’alumnat pertanyent al mateix grup estable seurà junt, en una o més taules. Entre les
taules dels diferents grups estables hi haurà una separació d’1,5 metres. En el cas que
hi hagi alumnes de diferents grups estables en una mateixa taula, es deixarà un lloc buit
per tal d’assegurar la separació.

Abans i després de cada torn el menjador es netejarà, desinfectarà i ventilarà.

Educació primària (1r/5è)

“Escola Media”

1r, 2n, 3r a les 13.10 al menjador

A les 13.55 al menjador

4t i 5è a classe

El servei de menjador per al personal seguirà els torns de l’alumnat i se servirà al menjador
del personal.

10. Pla de ventilació, neteja i desinfecció
El personal del Centre, l’empresa de la neteja i, a la seu de Sarrià, el personal del servei
de menjador s’ocuparan de les operacions de neteja i desinfecció durant l’horari escolar.
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La ventilació de tots els espais es durà a terme abans i després de l’entrada i la sortida
de l’alumnat i tres vegades més al dia, durant almenys 10 minuts. Quan sigui possible,
s’intentarà tenir sempre les finestres i les portes de les aules obertes.

La neteja i la posterior desinfecció d’espais es farà diàriament al final de la jornada,
procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.
La neteja i la desinfecció de les aules o els espais usats per torn per diferents grups
estables (menjador, biblioteca, gimnàs, aula d’informàtica, laboratori, teatre) es
realitzarà després de cada ús.

Els residus es dipositaran en contenidors amb bossa, amb tapa i pedal. En el cas de
residus de persones simptomàtiques, aquests s’hauran d’introduir en dues bosses abans
de dipositar-los als contenidors.

11. Activitats extracurriculars
Les activitats es programaran tenint en compte els nivells d’emergència i la seva
factibilitat a distància.

Indiquem les següents activitats:
-

Projectes de Millora de l’oferta formativa (Progetti MOF),

-

Cursos d’alfabetització (aula d’acollida),

-

Cursos per a la preparació de les PCE (Batxillerat),

-

“Doposcuola” (extraescolars),

-

Altres projectes (Progetti d’Istituto).
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En aquells casos en què la formació dels grups comporti la barreja d’alumnes de
diferents grups estables caldrà mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres i, com
sempre, fer ús de la mascareta.

12. Sortides, colònies i viatges didàctics
Es podran dur a terme les activitats previstes en la programació general anual amb les
adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària, d'acord
amb el Pla sectorial vigent.

13. Reunions del personal
Segons la normativa italiana, a l’inici del curs escolar serà publicat el Calendari de les
activitats.

Com a criteri general, les trobades seran en modalitat telemàtica.

En els espais de reunió i treball per al personal cal mantenir el distanciament físic de
seguretat d'1,5 metres i és obligatori l'ús de la mascareta. S'ha de prestar especial
atenció a la ventilació correcta de l'espai.
Quan no sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions han de ser
telemàtiques. Els claustres es poden fer en espais exteriors vetllant per mantenir la
distància i l'ús de mascareta.
Pel que fa a la formació del professorat en el centre, es podrà fer de manera presencial
sempre que es mantinguin les mesures sanitàries establertes per Salut en cada moment,
amb ventilació i ús de la mascareta; en cas de fer-ho en espais exteriors es pot fer
formació amb tot el claustre mantenint les distàncies i fent ús de mascareta.
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14. Promoció de la salut: mesures de prevenció
No ha d’assistir al Centre l’alumnat o el personal que tingui símptomes compatibles amb
la malaltia, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de
covid-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb
alguna persona amb símptomes o diagnosticada de covid-19. A l’Annex 1 es proporciona
un formulari per al control dels símptomes. Qui farà les comprovacions pertinents,
segons les seves competències, seran el metge de família i el metge de referència del
Centre.

Les famílies i l’alumnat major d’edat hauran de llegir, omplir, signar i lliurar la declaració
responsable proporcionada a l’Annex 2 abans de l’inici dels curs escolar.

Donades la situació sanitària i les indicacions de les autoritats, es duran a terme activitats
d’adaptació a la nova situació escolar, amb l’objectiu de promocionar la salut, de
prendre cura d’un mateix i dels altres, d’assumir comportaments responsables, de posar
en pràctica adequadament les mesures de prevenció de la covid-19 segons els protocols
vigents.

El Centre està dotat, als punts d’accés i a d’altres punts estratègics, de diversos
dispensadors de solució hidroalcohòlica. Caldrà observar les indicacions proporcionades
per diversos cartells informatius que, a l’interior i a l’exterior del Centre, suggereixen els
comportaments que cal adoptar. Per exemple, s’indica el protocol previst per a la
correcta higiene de les mans.
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15. Protocol d’actuació en cas de detecció d’un possible cas de covid-19
El responsable de la coordinació i la gestió de la covid-19 és el Director del centre,
juntament amb el responsable de la seguretat i el metge de referència.

Si s’identifiquen en una persona símptomes compatibles amb la covid-19 dins del
Centre:

1. La persona serà acompanyada a un espai separat d’ús individual i ben ventilat i
s’avisarà el Director del Centre:
-

Seu de Sarrià: aula de les psicòlogues (aula 10, al segon pis de l’edifici nou).

-

Seu de Méndez Vigo: aula microones (aula 1, al segon pis).

2. Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, la persona i, en el
cas que es tracti d’un/a alumne/a, qui es quedi al seu càrrec, es col·locaran una
mascareta quirúrgica. El personal encarregat de la custòdia serà el conserge que hi hagi
en servei, segons el torn. Si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits,
persones amb problemes respiratoris, persones amb dificultats per treure’s la mascareta
per elles mateixes o persones amb alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús),
la persona acompanyant, si no està vacunada (si bé cal prioritzar que n’estigui) s’ha de
protegir amb una mascareta FFP2 sense vàlvula, una pantalla facial i una bata d’un sol
ús.

3. Si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació de l’estat
general per vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal intens; confusió;
tendència a adormir-se...) es trucarà al 061.

4. El Director, a través de secretaria, contactarà amb la família per tal que reculli el/la
alumne/a.
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La recomanació per a la persona amb símptomes i la seva família (en el cas que es tracti
d’un menor) serà la de contactar el seu centre d’atenció primària de referència,
preferentment el CAP del sistema públic de salut de referència, ja que així es facilita la
traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’haurà de concertar abans
de 24 hores.

Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la
persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari
del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i
fer les actuacions necessàries.

16. Seguiment del pla
Per fer el seguiment del pla, el Collegio dei Docenti podrà nomenar una comissió
formada per un docent de cada etapa educativa, que es coordinarà amb el representant
de la Scuola dell’Infanzia, que comparteix l’edifici de la seu de Sarrià. La comissió
registrarà els casos crítics i, basant-se en ells, proposarà possibles modificacions del Pla,
podent demanar consell al metge de referència del Centre.
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PLA DE TREBALL DEL CENTRE EN CAS DE CONFINAMENT I D’ALTRES ESCENARIS

Les activitats didàctiques reprendran al setembre segons calendari de forma presencial.

En el cas d’un nou tancament de les escoles està previst el desplegament de les mesures
posades en pràctica durant el període de confinament del curs escolar 2019-2020 i ja
breument descrites a l’inici d’aquest document (Diagnosi).

Està prevista la instal·lació de sistemes de connexió a distància si s’activés la modalitat
de didàctica a distància o mixta.

19

ANNEX 1 (Les famílies l’han d’omplir en aplicació de la normativa sanitària local)
LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES

Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu amb una creu
quins d’aquests símptomes presenta:
□ Febre o febrícula (>37,5º)

□ Mal de panxa amb vòmits o diarrea

□ Tos

□ Pèrdua d’olfacte o gust

□ Dificultat per respirar

□ Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap

□ Congestió nasal*
□ Mal de coll*

□ Malestar

* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els
infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de Covid-19 quan també
hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, marqueu amb una creu quins
d’aquests símptomes presenta:
□ Febre o febrícula

□ Fatiga

□ Tos seca

□ Vòmits

□ Dificultat per respirar

□ Diarrea

□ Falta d’olfacte i/o de gust

□ Pèrdua de gana

□ Mal de coll

□ Congestió nasal

□ Mal de cap

□ Dolor generalitzat a les articulacions i/o
musculatura

Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar el vostre fill, filla o infant o
adolescent tutelat a l’escola i que us poseu en contacte amb els/les responsables del
vostre Centre educatiu per comunicar-ho. En l’horari del vostre centre d’atenció
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primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de
capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.
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ANNEX 2
Seguidament es troben els models de declaració responsable per a (per ordre):
-

Educació primària (1r a 6è)

-

Educació secundària – menors d’edat

-

Educació secundària – majors d’edat
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R/N: 13958/ED00202

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària
Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

DNI/NIE/Passaport

Nom de l’alumne/a

Curs

Declaro, responsablement:
1. Que el meu fill/a, durant els darrers 10 dies i en aquest moment:


No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.



No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.



No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)
Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que el meu fill/a acudirà al centre amb mascareta, excepte si és menor de 6 anys, o si l’ús de la mascareta té alguna
contraindicació per a ell/a (persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per si soles o
que tenen alteracions de conducta que en facin inviable l’ús).
4. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.
5. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar,
d’informar de la realització de la prova PCR al/la nostre/a fill/a.
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre
educatiu ____________________________________________________________, signo la present declaració de
responsabilitat.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: Garantir a l’alumnat unes condicions de salut adequades davant la situació de pandèmia de covid -19 a fi de complir
amb l’acció educativa i orientadora que els centres educatius tenen encomanada.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web
del Departament d'Educació.
Informació addicional sobre aquest tractament a protecció de dades

A818-V05-21

Lloc i data
Signatura
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R/N: 13958/ED00202

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària
obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)
Dades personals
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a

DNI/NIE/Passaport

Nom de l’alumne/a

Curs

Declaro, responsablement:
1. Que el meu fill/a, durant els darrers 10 dies i en aquest moment:


No presenta cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.



No ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.



No ha estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)
Que el meu fill/a no pateix cap de les malalties següents:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que el meu fill/a pateix alguna de les malalties següents i que he valorat amb el seu metge/metgessa o pediatre/a la
idoneïtat de reprendre l’activitat escolar:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que el meu fill/a acudirà al centre amb mascareta, excepte si l’ús de la mascareta té alguna contraindicació per a ell/a
(persones amb problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per si soles o que tenen alteracions de
conducta que en facin inviable l’ús).
4. Que prendré la temperatura al meu fill/a abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistirà al centre.
5. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar,
d’informar de la realització de la prova PCR al/la nostre/a fill/a.
I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre
educatiu ____________________________________________________________, signo la present declaració de
responsabilitat.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: Garantir a l’alumnat unes condicions de salut adequades davant la situació de pandèmia de covid-19 a fi de complir
amb l’acció educativa i orientadora que els centres educatius tenen encomanada.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web
del Departament d'Educació.
Informació addicional sobre aquest tractament a protecció de dades.

A817-V05-21

Lloc i data
Signatura
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Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres
ensenyaments)
Dades personals
Nom de l’alumne/a

DNI/NIE/Passaport

Centre educatiu

Curs

Declaro, responsablement:
1. Que durant els darrers 10 dies i en aquest moment:


No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o
amb qualsevol altre quadre infecciós.



No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.



No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut
simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.

2. (Seleccioneu una de les dues opcions)
Que no pateixo cap de les malalties següents:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

Que pateixo alguna de les malalties següents i que he valorat amb el meu metge/metgessa la idoneïtat de reprendre
l’activitat escolar:






Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori.
Malalties cardíaques greus.
Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments
immunosupressors).
Diabetis mal controlada.
Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

3. Que acudiré al centre amb mascareta, excepte si l’ús de la mascareta té alguna contraindicació per a mi (persones amb
problemes respiratoris, que tinguin dificultat per treure’s la mascareta per si soles o que tenen alteracions de conducta que en
facin inviable l’ús).
4. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu i que, en el cas que tingui febre o
presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré al centre.
5. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar,
d’informar de la realització de la prova PCR al/la nostre/a fill/a
I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu ________________________________________,
signo la present declaració de responsabilitat.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Alumnes de centres educatius de titularitat del Departament d'Educació
Responsable del tractament: La direcció del centre educatiu.
Finalitat: Garantir a l’alumnat unes condicions de salut adequades davant la situació de pandèmia de covid -19 a fi de complir
amb l’acció educativa i orientadora que els centres educatius tenen encomanada.
Legitimació: Missió d’interès públic.
Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de
les vostres dades. Podeu trobar tota la informació relativa als drets de les persones interessades i com exercir-los en el web
del Departament d'Educació.
Informació addicional sobre aquest tractament al web
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Lloc i data
Signatura
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