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Al Col·legi  LES ALZINES, el curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic 
el 19 de juny. Però paral·lelament, i davant la possibilitat de tornar al centre educatiu en 
l’atenció a la població escolar més vulnerable i la conciliació en aquells casos on els pares 
hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a 
altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar, un cop assolida la Fase 2, a partir 
del dia 2 de juny, partint d’una gradualitat en l’inici d’activitats, reobrirà el seu centre, 
seguint les següents pautes 

 
 

1. ALUMNAT 
 
El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari. 

 
Es prioritzarà el retorn presencial als centres de l’alumnat en situació socioeconòmica de 
major vulnerabilitat i de l’alumnat d’educació infantil els pares o mares dels quals necessitin  
del recurs de l’escola com a mesura de conciliació de la vida laboral i familiar. Les famílies que 
portin els infants de 3 a 6 anys al col·legi per motius de conciliació hauran de presentar una 
declaració responsable d’acord el model que s’annexa. 

 

LLARS D’INFANTS: romandrà tancada. 
 
INFANTIL I PRIMÀRIA 
 

a. Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups  de 13 

com a màxim per als que acaben els seus estudis primaris (6è de primària) per 

tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament 

personalitzat del seu pas a secundària, garantint la continuïtat de la docència 

telemàtica. 

 

b. Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Mesura excepcional i no 

continuada, amb planificació i programació del dia i hora de retrobament de 

l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. Les 

finalitats d’aquesta atenció són l’acompanyament educatiu personalitzat a 

l’alumnat i l’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o 

serveis educatius específics, d’aquell alumnat, que per diferents motius hagin 

pogut patir el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats 

educatives especials. 

 
c. Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan 

es cregui necessari, de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció 

personalitzada. 

 
d. Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil 

(3-6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i 

professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de 

flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i 

en horari de 9 a 13 hores. 

 
 

 



ENSENYAMENT SECUNDARI I BATXILLERAT 

Per a dur-hi a terme les activitats següents: 

a. Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en 

grups de 15 alumnes com a màxim, en els cursos que acaben etapa i obtenen 

titulació (4t d’ESO i 2n de Batxillerat) o han de superar proves d’accés (PAAU) 

per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu. Això comporta l’obertura 

dels instituts i centres concertats amb ensenyaments de secundària, batxillerat, 

formació professional i règim especial de municipis en Fase 2, amb un retorn 

gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats. Els centres de formació d’adults i 

les escoles oficials d’idiomes també hauran d’obrir en idèntiques condicions. 

 
b. En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació 

dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i 

règim especial). En el cas de l'alumnat de formació professional, el suport a la 

finalització dels projectes. En el cas de l'alumnat de règim especial, la 

realització de les activitats presencials imprescindibles per a la finalització dels 

seus estudis. En el cas de l'alumnat de formació d’adults i de les escoles 

oficials d’idiomes, qualsevol activitat que s’hi programi, en especial les 

dirigides a l’alumnat que ha d’accedir a una titulació En el cas de l'alumnat 

de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la preparació per a les PAAU. 

En el cas de l'alumnat que s'hagi de presentar a una segona prova d’avaluació 

final, les activitats que els ajudin a superar-la. 

 

 
c. Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i 

nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta 

l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del 

dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor 

o tutora a l’aula. Si el Pla del centre ho preveu justificadament, l’atenció 

personalitzada es podrà compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim 

de 15 alumnes. Les finalitats d’aquesta atenció són: 

i. L'acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment 

al d’aquells sectors de la població escolar més fràgils; 

ii. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o 

serveis educatius específics, d’aquell alumnat que, per diferents motius, 

hagin pogut patir el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat 

de necessitats educatives especials. 

iii. En l’àmbit rural, l’atenció d’aquell alumnat que viu en petits 

municipis i que ha estat “desconnectat” per raons del desequilibri 

territorial; 

iv.  La formulació d’un pla personalitzat per a cada alumne, que li 

permeti afegir un contingut formatiu en les seves activitats d’estiu i l’ajudi 

en l’inici del proper curs. 

 
 
 



TAULA RESUM PER ETAPA EDUCATIVA: 

 

ETAPA EDUCATIVA 
Tipus d’activitat 

2n Cicle d’educació infantil (3- 6 anys) Acollida per motius de conciliació   

(màxim 8 alumnes a P3,i 10 a P4 i P5 alumnes per espai). 
 

Tutories personalitzades per l’acompanyament 

educatiu i emocional de l’alumnat. 

 

Finalització del curs telemàticament. 6è de primària Acció educativa presencial en grups reduïts 

(màxim 13 alumnes per espai) 

de manera gradual i no 

necessàriament permanent. 

Tancaments etapa i/o titulació 

(4t d’ESO, 2n batxillerat). 

Acció educativa presencial en grups reduïts  

(màxim 15 alumnes per espai). Retorn gradual 

de l’alumnat, amb horaris esglaonats. 

Resta de cursos de primària i de secundària. Tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu 

i emocional de l’alumnat. 

Finalització del curs telemàticament..Atenció tutorial  

en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell,  

de manera planificada i puntual. 

 
 
1.1 Requisits 

 
 

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits: 
 

 Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre,  tos, 

dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre 
infecciós. 

 Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 
anteriors. 

 Que   no   hagin estat  en contacte estret amb positiu confirmat o 
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. 

 Calendari vacunal al dia. 

 

En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui 

augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de 

manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la 

idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per a la CovID-19: 

 
 Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de 

suport ventilatori. 

 Malalties cardíaques greus. 



 Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells infants 

que precisen tractaments immunosupressors). 

 Diabetis mal controlada. 

 Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus. 

 
Un cop contactades amb les famílies afectades, el número aproximat d’alumnes que es 
reincorporaran de manera presencial és de: 55  

 
Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre una 
declaració responsable, d’acord el model que els serà facilitat, per la qual els seus fills o 

filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d'informar al centre 
educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir 
un contacte estret amb el centre davant de qualsevol incidència. 

 
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la 
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla 
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir 
al centre. 

 

 
2. PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. 

 

La direcció del centre ha informat a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de 

declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de 

COVID19, per identificar al personal que pot participar en les activitats presencials 

 

Tot el personal, inclosos els membres de l’equip directiu, haurà d’emplenar la declaració 

responsable que s’adjunta  

 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són: persones 

amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia 

pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i 

més grans de 60 anys. 

 

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del 

mes de juny. 

 

La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari del 

servei de PRL, encarregat de la gestió sanitària del COVID-19. 

 

 

3. ESPAIS I GRUPS 
 

Un cop analitzats els espais disponibles per a organitzar el reinici de les activitats presencials, 
tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests seran estables i fixes, per poder 
tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat serà sempre el mateix i en el 
mateix espai, i sempre que sigui possible també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, 
és el docent. 

 

Els espais per a grups  respecten les següents premisses: 
 

a. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne. 



b. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, 
aquests hauran d’estar clarament separats entre si. 

c. Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta respectant els 
4 m2 per alumne, caldrà adequar la seva ocupació. 

d. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup: 
 

 Aula grup 

 aula de psicomotricitat 

 aula d’informàtica 

 aules específiques i/o complementàries 

 aula de música 

 aula de dibuix 

 tallers 

 laboratoris 

 biblioteca 

 gimnàs 

 menjador 
... 

Les aules de reforç i/o desdoblament podran ser utilitzades només per a grups 
de tutoria reduïts. 

 

No es farà ús dels vestidors ni del gimnàs per realitzar-hi activitats físiques o esportives. 

 
 

4. FLUXOS DE CIRCULACIÓ 
 

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’han establert circuits i organitzat la 
circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats: 

 

Entrades i sortides 
 

En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre es 
faran en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la 
distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació. 

 
Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. 
Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de 
les instal·lacions. 

 

Circulació pels passadissos i accés al pati 
 

Els docents vetllaran perquè els diferents grups no coincideixin en els passadissos i els 
lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física. 

 
 

5. PATIS 
 

La sortida al pati ha de ser seqüenciada. Si en funció dels m2 del pati, poden estar–hi a l’hora 
més d’un grup, cada un d’ells s’ubicarà en un espai marcat i diferenciat per poder mantenir el 
grup i la seva traçabilitat. 



 

Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups reduïts per tal de garantir les mesures de 
distanciament físic. 

 
 

6. MENJADOR 

 
No hi haurà servei de menjador abans de finalitzar el curs. 

 
 
7. TRANSPORT ESCOLAR 
 
No hi haurà servei de transport escolar abans de finalitzar el curs. 

 

 
8. MATERIAL ESCOLAR 

 
Sempre que sigui possible l’alumnat utilitzarà material individual. No es distribuirà documents en paper, excepte en casos 

imprescindibles. 

En el cas dels centres d’infantil i primària per a les joguines i el material comú de plàstic se cercaran formes perquè tingui un 

ús individual diari o en períodes acotats, assegurant que previ a l’ús del material per un altre infant s’haurà desinfectat. 

En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller, aules de música o aules d’informàtica, s’evitarà la 

manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de contagi. 

 
9. HORARIS 

 

S’estableix que l’horari serà de 9h a 13h. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEX 1. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ 
 

El centre prendrà les següents mesures per tal de preservar la salut del personal docent i no docent. Aquestes 

mesures seran difoses entre els treballadors així com els protocols i nous procediments i mesures a aplicar per 

evitar el risc de contagi. 

 

1. REQUISITS PREVIS A LA REINCORPORACIÓ I CONTROL DE SÍMPTOMES 
 

En el cas dels alumnes i del personal docent i no docent del centre educatiu, s’estarà al que s’ha indicat als 

punts 1 i 2 del present pla, respecte als requisits exigibles per la seva reincorporació. 

 

Respecte als treballadors, aquests prèviament hauran de signar una declaració responsable respecte a la seva 

inclusió o no en un grup dels considerats vulnerables.  

Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les activitats del centre del mes de juny. 
 
La informació de la declaració responsable serà tractada directament pel personal sanitari del Servei de Prevenció 

de Riscos Laborals encarregat de la gestió sanitària del COVID-19 i serà d’aplicació el Procediment sobre 

especial sensibilitat en relació al COVID19 el qual s’adjunta. 

 

A banda, es realitzarà la comprovació diària de símptomes en el personal dels centres educatius. A tal efecte el 

personal docent i no docent pot fer ús de l’aplicació mòbil STOP COVID 19 CAT. 

 

En el cas de la reincorporació dels alumnes, en cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada 

complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà 

de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de 

reprendre l’activitat escolar.  

 

Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració 

responsable, d’acord el model facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al 

centre educatiu. També han d'informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 

familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

 

a) DISTANCIAMENT FÍSIC 

 
Es tracta d’una de les mesures més importants per evitar la transmissió del virus. En aplicació de les 

recomanacions de L’OMS es respectarà una distància física superior a 1 metre, disposant els alumnes d’un 

espai d’uns 4 m2 . Això implica mantenir una distància aproximada d’1,5-2 metres entre les persones, superior 

al recomanat. Per a facilitar aquest distanciament, es respecten el límits d’alumnes establerts per Ensenyament 

per aula i mantenir els grups reduïts i estables. Aquesta mesura també ajudarà a la traçabilitat. El professorat i 

la resta de personal en contacte amb cada grup d’alumnes serà sempre el mateix.  

En la mesura del possible, s’evitaran els espais compartits, els canvis d’aula i desplaçaments per l’interior del 

centre. Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts  i 

mantenint la distància  per evitar aglomeracions. El personal del centre serà responsable de vigilar el 

https://stopcovid19.cat/


 

compliment d’aquestes distàncies.  Els pares i mares hauran d’esperar a l’exterior del recinte escolar en 

l’arribada i recollida dels alumnes.   

 

En els llocs de treball on es fa atenció al públic es disposarà de vidres o de mampara separadora de protecció 

per garantir el distanciament físic. Igualment, es senyalitzarà la distància de seguretat en aquells espais on 

calgui esperar un torn d’atenció. 

 

b) RENTAT DE MANS 

 
Com una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants així com del personal docent i no 

docent, es garantirà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador i tovalloles d’un sol ús. Tanmateix, per afavorir el rentat de mans es col·locaran dispensadors de 

solució hidroalcohòlica per a ús dels treballadors del centre. 

Al personal que treballa al centre educatiu, el rentat de mans es durà a terme: 

 A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants. 

 Abans i després d’entrar en contacte amb aliments, dels àpats dels infants i dels propis. 

 Abans i després d’acompanyar un infant al WC. 

 Abans i després d’anar al WC. 

 Abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús). 

 Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

 

En infants, es requerirà rentat de mans:  

 A l’arribada i a la sortida del centre educatiu. 

 Abans i després dels àpats. 

 Abans i després d’anar al WC (infants continents).  

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

 

Sobre l’ús de guants, Salut pública manifesta que sovint comporta una falsa sensació de protecció enfront del 

contacte amb el nou coronavirus. Un ús inadequat dels guants pot incrementar el risc de contacte i, en 

conseqüència, de contagi, per tant es potenciarà la higiene de mans.  

 

 

c) MASCARETES 

 
El seu ús seria el següent: 

COL·LECTIU Indicació Tipus de mascareta 

1r cicle d’educació infantil (1-

3 anys) 

No indicada _ 

2n cicle d’educació infantil 

(3-6 anys) 

No indicada en general. A 

partir de 5 anys i si hi ha 

dificultat per fer complir les 

mesures de distanciament  

caldria indicar-la. 

Higiènica amb compliment 

norma UNE 

 

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-sabo.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf


 

Educació primària (6-12 

anys) 

No indicada. Quan es 

compleixin mesures òptimes 

de distanciament i ventilació 

d’espais, se’n podrà 

prescindir. 

Higiènica amb compliment 

norma UNE 

Educació secundària (12-16 

anys) 

Batxillerat i CFP (16-18 anys) 

 

No indicada en general i si hi 

ha dificultat per fer complir 

les mesures de 

distanciament caldria indicar-

la. 

 

Higiènica amb compliment 

norma UNE 

 

Personal docent i no docent Indicada Higiènica amb compliment 

norma UNE 

 

Es lliurarà a cada treballador mascareta i s’informarà de les normes a seguir per a la seva correcta col·locació i 

enretirada.  

 

2. VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ D’ESPAIS  

 

a) Pautes de ventilació 

 
Cal ventilar les instal·lacions interiors i totes les aules com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels infants i 

3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada. I sempre que sigui possible es deixaran les finestres obertes 

per garantir la renovació d’aire. 

Pel que fa a les pautes de ventilació, i per aquells espais dels centres que disposin d’algun sistema de 

climatització, caldria tenir en consideració les recomanacions del Departament de Salut recollides al document 

Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana. 

 

b) Pautes generals de neteja i desinfecció  

 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària. Se seguiran les 

recomanacions de Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana i en el cas de que sigui 

necessari les de Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana. 

La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet 

eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els 

desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els 

microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment que 

s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i garantir la neteja i desinfecció 

durant el dia en els espais que ho requereixin, especialment en aquells de màxima concurrència. 

Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual en l’àmbit domèstic, que 

s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte. 

Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb diferents tipus de 

desinfectants, com poden ser: 

https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf


 

 Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una concentració al voltant del 

5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, 

especialment per a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient amb una 

barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes solucions s’han de preparar diàriament i s’han 

de deixar actuar durant uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç. 

 Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de l’alcohol etílic habitual que és 

del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb 30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 

parts de l'alcohol etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %) 

 Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada habitual que és del 3% de 

peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua. 

Es poden utilitzar també altres productes desinfectants amb finalitat viricida autoritzats per a ús pel públic en 

general i ús ambiental. 

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar tovalloletes impregnades amb 

alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció 

del material com a mínim 1 vegada al dia. 

 

c) Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció 

 
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements, superfícies o 

zones d’ús més comú que poden tenir més contacte amb les mans. El material emprat en les diferents activitats 

no podrà ser compartit entre diferents infants si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que 

cada infant i adolescent utilitzi el seu propi material. 

Les zones i punts on s’intensificarà la neteja i desinfecció són: 

 

- Interruptors i timbres (aparell electrònic). 

- Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors. 

- Baranes i passamans, d’escales i ascensors 

- Taules 

- Cadires 

- Ordinadors, sobretot teclats i ratolins 

- Aixetes 

- Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en 
tot moment. 

- Altres superfícies o punts de contacte freqüent 
 
 

 

3. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECCIÓ D’APARICIÓ DE 

SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB COVID 

 

Davant la presència d’aquests símptomes, se seguiran les indicacions sanitàries vigents: 

  
 
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva presència al centre: 
 

 Aïllar l’alumne o alumna en un espai específic 

 Avisar pares, mares o tutors. 

 Informar a la família que han d’evitar contactes i consultar al centre d’atenció primària o pediatra. 

 Informar al CAP de referència, per tal que activi els protocols previstos. 

 Procedir a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. 

 



 

En cas d'aparició de símptomes en un treballador o treballadora: 
 

 Identificació: el treballador haurà Informar de la presència de simptomatologia ( febre superior a 37,7, 
tos, dificultat respiratòria) tan aviat com sigui possible a la direcció del centre. La direcció del centre 
contactarà amb el servei sanitari del Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

 Aïllament del possible cas: el treballador o treballadora haurà de posar-se mascareta quirúrgica i 
l’afectat haurà de romandre en una zona aïllada de la resta dels treballadors.  

 

 Actuació i evacuació: una vegada adoptades les mesures anteriors, es procedirà a contactar amb 
l’autoritat sanitària, centre d’atenció primària més proper o bé el telèfon 061. Quan s’hagi evacuat al 
treballador amb sospita d’infecció, cal procedir a netejar les zones de treball i superfícies en les que 
hagi pogut estar en contacte el treballador.  

 

 Mesures de neteja: la neteja es farà amb solució d’aigua i lleixiu o draps de neteja amb solució 
hidroalcohòlica segons cada cas. 

 

 Identificació de contactes:  

- Per contacte estret de casos possibles, probables o confirmats s’entén qualsevol persona que hagi 
proporcionat cures mentre la persona presentava símptomes o bé convivents, familiars o persones que 
hagin compartit espai mentre el cas presentava símptomes a una distància inferior a 2 metres almenys 
durant 15 minuts. 

- El servei sanitari del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, serà l’encarregat d’establir els 
mecanismes d’investigació dels contactes estrets dins de l’àmbit de les seves competències i sempre 
en col·laboració amb l’autoritat de salut pública. 

- Maneig dels contactes: contacte casual d’un cas possible, probable o confirmat de COVID19 continuarà 
amb l’activitat normal i es realitzarà vigilància passiva dels símptomes. Contacte estret d’un cas 
possible, probable o confirmat de COVID19, la persona haurà d’abandonar l’activitat laboral i realitzarà 
quarantena domiciliària durant 14 dies amb vigilància activa dels símptomes. 

 

 Mesures se seguiment i control: l’autoritat sanitària una vegada hagi analitzat la informació sobre la 
incidència, determinarà les mesures d’actuació, essent l’aïllament la primera de les mesures a prendre. 

 

 

4.INFORMACIÓ PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER AL PERSONAL 

DOCENT I NO DOCENT DAVANT L’EXPOSICIÓ A COVID19 

 
Es farà entrega a cada treballador d’un full informatiu sobre els riscos de la seva reincorporació a 
la feina davant l’exposició a Covid-19, segons els seus diferents llocs de treball. 

 

 

 

 

ANNEX 2. S’acompanyen a continuació els models de declaració responsable per treballadors, el protocol 

d’actuació del personal especialment sensible i la declaració responsable a omplir per les famílies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE ENFRONT EL COVID19 



 

 
Davant la situació relativa al COVID19 en que ens trobem es fa indispensable la vostra col·laboració amb la finalitat 
d’establir mesures preventives per preservar la vostra salut i la de la resta de persones del vostre centre. 
En compliment del deure de col·laboració amb el Departament de Salut per fer front a la pandèmia del COVID9, el 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament de Salut ha d’avaluar la presència de personal amb 
condicions d’especial vulnerabilitat en relació amb la infecció pel virus. 
D’altra banda també ha d’investigar i fer el seguiment dels contactes estrets de casos COVID9 i avaluar els 
treballadors que presenten simptomatologia compatibles amb un procés actiu de COVID19. 
Per dur a terme una primera avaluació, atès que es preveu la necessitat d’incorporació presencial als centres de 
treball, s’ha d’elaborat el següent qüestionari. És especialment important protegir la salut de treballadors en relació 
amb la infecció de COVID19. 
 

1. Patiu d’alguna d’aquestes malalties? 

- Diabetis. 

- Malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió. 

- Malaltia hepàtica crònica severa. 

- Malaltia pulmonar crònica 

- Insuficiència renal crònica 

- Immunodepressió 

- Càncer en fase de tractament actiu. 

- Obesitat mòrbida ( IMC>40) 

 

 SÍ 

 NO 

 
2. Esteu embarassada? 

 
 SÍ 

 NO 

 
 

3. Sou més grans de 60 anys? 

 
 SÍ 

 NO 

 
 

4. En l’últim mes heu estat cas confirmat/cas sospitós de COVID19, segons les següents definicions? 

 
1) Cas confirmat amb infecció activa: 

- Cas amb o sense clínica i PCR positiva ( o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri 

adient) 

- Cas que compleix clínic, amb PCR negativa i resultat positiu a IgM per a serologia ( no per test ràpids) 

2) Cas probable: els casos d’infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb 

COVID19 i amb resultats de PCR negatius o els casos sospitosos amb PCR no concloent. 

3) Cas sospitós: cas que compleix criteri clínic de cas sospitós fins a obtenir els resultat de la PCR. 

 
 SÍ 

 NO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. En els últims 14 dies heu estat identificat com a contacte estret amb un cas de COVID19 

confirmat/probable/sospitós segons les següents definicions? 

 



 

o Qualsevol persona que hagi proporcionat cura a un cas: personal sanitari o sociosanitari que no 

han utilitzat mesures de protecció adequades, familiars o persones que no han utilitzat mesures de 

protecció adequades, familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar. 

o Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que uns cas a una distància <2 metres ( per 

exemple: convivents, visites) durant almenys 15 minuts. 

 
 SÍ 

 NO 

 
 

6. En el moment actual presenteu algun d’aquests símptomes? 

Infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada de qualsevol gravetat que curs, entre d’altres, amb febre, tos 
o sensació de manca d’aire. 
 

 SÍ 

 NO 

 
Davant la resposta afirmativa a qualsevol d’aquestes preguntes, heu de posar en coneixement d’aquesta circumstància 
a la persona responsable de la vostra unitat o centre de treball atès que fins a noves indicacions no podeu assistir al 
lloc habitual de feina en modalitat presencial. 
Declaro sota la meva responsabilitat que la informació que conté aquest qüestionari és certa. 
La informació i la documentació sobre l’estat de salut és confidencial i està subjecte a la normativa vigent de protecció 
de dades i que el personal que les tractarà serà exclusivament personal sanitari del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
Si un cop esteu treballant de forma presencial us trobeu en una situació que modifica qualsevol resposta d’aquest 
qüestionari caldrà que ho manifesteu emplenant novament la Declaració Responsable i informant a la direcció del 
centre. 
Clàusula informativa en matèria de Protecció de Dades 

Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament: Prevenció de riscos laborals. 

Finalitat: Prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut en relació als riscos derivats del treball. 

Drets de les persones interessades i procediment:  Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió, l’oposició o 
la limitació del tractament de les vostres dades mitjançant un escrit adreçat a l’adreça dpd@institucio.org 

 
Nom i cognom del treballador: 
Dni:  
Centre de treball: 
Data d’incorporació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dpd@institucio.org


 

PROCEDIMENT SOBRE ESPECIAL SENSIBILITAT EN RELACIÓ AL COVID19  
(en col·laboració amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals) (incluímos aquí el protocolo de PREVING, ya 
que hasta el día 1 no podemos utilizar el de Quiron). 

Desde Grupo Preving, se pretende responder a las posibles necesidades que pueden tener 

nuestros clientes en el momento actual con el coronavirus Covid-19. 

 
Para ello, se elabora este procedimiento que se ha basado en la documentación facilitada 

por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España que puede ser consultada en la 

siguiente dirección electrónica: 

 
 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/doc 

 umentos.htm 

 
El artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, dice: 

 
“1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, 

por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos 

que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 

especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en 

cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará 

las medidas preventivas y de protección necesarias. Los trabajadores no serán empleados 

en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, 

estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, 

puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa 

ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en 

estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 

respectivos puestos de trabajo.” 

 
 

Teniendo en cuenta este precepto legal, y considerando las recomendaciones e información 

que proporciona el Ministerio de Sanidad, sobre principales causas respecto a qué tipo de 

personal puede ser especialmente sensible por su estado de salud, sin olvidar que esto es 

orientativo y no supone que se puedan añadir otras, dado que es una enfermedad nueva de 

la cual no hay experiencia previa y se va aprendiendo sobre la marcha, según casuística; se 

determina trabajador especialmente sensible con relación al coronavirus Covid-19 a: 

1. Diabetes 

2. Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión arterial. 

3. Enfermedad hepática crónica. 

4. Enfermedad pulmonar crónica. 

5. Enfermedad renal crónica. 

6. Inmunodeficiencia 

7. Cáncer en fase de tratamiento activo 

8. Embarazo. 

9. Mayores de 60 años. 

http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/doc


 

 

En caso de que algún trabajador de la empresa cumpla alguno de estos ítems, y, por ende, 

sea considerado especialmente sensible frente a la enfermedad, es necesario que se nos 

reporte los datos del trabajador para constatar en nuestra base de datos que realmente 

padece esa situación (Anexo I). Si no está registrado en nuestra base de datos, el 

trabajador deberá acudir a su médico de familia para que le elabore un informe sellado y 

firmado, donde se detalle la/las patología/as o estado de salud que presenta. 

Junto al Anexo I, el cliente deberá facilitar para cada trabajador comunicado el Anexo II: 

➢ Realización de teletrabajo. 

➢ En caso de no ser posible, evitación de trabajo en contacto con público en 

general. 

➢ En caso de ser necesario contacto con público de manera presencial, 
asegurar aumentar la distancia con el mismo a 2 metros. 

➢ Si esto no es posible ampliar la distancia al máximo posible asegurando que 

no se sobrepase el tiempo establecido con cada persona de 15 minutos como 

máximo, y dotando además de los EPIS necesarios que eviten el contacto 

con el virus, como mascarilla, guantes… 

➢ Además de evitación de trabajo en contacto con el público hay que asegurar 

mismas medidas para contacto con otros trabajadores (aumentar distancia, 

no sobrepasar el tiempo y dotar de EPIS). 

➢ Extremar siempre todas las medidas higiénicas que se determinen desde el 

Ministerio de Sanidad para el caso y que son evolutivas según cambie la 

situación. 

➢ Si lo anterior no fuera posible, se valorará un cambio de puesto de trabajo. 

➢ Si las medidas preventivas y organizativas fallasen, se considera que debe 
pasar a situación de incapacidad temporal 

 

 
Una vez confirmado que se trata de un trabajador especialmente sensible, Grupo Preving 

enviará a la empresa un informe cumplimentado que así lo corrobore (Anexo III). 



 

ANEXO I. LISTADO DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES PARA 

CORONAVIRUS 

 
EMPRESA: 

CIF: 

TELÉFONO: 

 
Listado de trabajadores detallando nombre y apellidos, DNI, teléfono y puesto de 

trabajo: 

 

NOMBRE APELLIDOS DNI TELÉFONO PUESTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

ANEXO II. CERTIFICADO TIPO DE MEDIDA A OPTAR POR PARTE DE LA EMPRESA 

 
 
 

La empresa ……………. con CIF ………………………….. certifica que para el trabajador 

……….. con puesto de trabajo .......................(señale lo que proceda): 

 

  Adopta medidas preventivas en el puesto de trabajo: 
 

➢ Evitación de trabajo en contacto con público en general. 

➢ En caso de ser necesario contacto con público de manera presencial, 
asegurar aumentar la distancia con el mismo a 2 metros. 

➢ Si esto no es posible ampliar la distancia al máximo posible asegurando que 

no se sobrepase el tiempo establecido con cada persona de 15 minutos como 

máximo, y dotando además de los EPIS necesarios que eviten el contacto 

con el virus, como mascarilla, guantes… 

➢ Además de evitación de trabajo en contacto con el público hay que asegurar 

mismas medidas para contacto con otros trabajadores (aumentar distancia, 

no sobrepasar el tiempo y dotar de EPIS). 

➢ Extremar siempre todas las medidas higiénicas que se determinen desde el 

Ministerio de Sanidad para el caso y que son evolutivas según cambie la 

situación. 

 

  Adopta medidas organizativas: teletrabajo. 

 

   Adopta medidas organizativas: cambio de puesto respetando las condiciones 

que se mencionan en las medidas preventivas. 

 

  No puede adoptar ningún de las medidas anteriormente citadas 
 
 

Para que así conste: 

 
Lugar, fecha, sello y firma de la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Nota: hay que realizar este documento tantas veces, como trabajadores afectados. 

Es individual 



 

ANEXO III. INFORME DEL SERVICIO VIGILANCIA DE LA 
SALUD SOBRE “TRABAJADOR ESPECIALMENTE 
SENSIBLE FRENTE A LA POSIBLE INFECCIÓN POR COVID 
19.” 

 

Grupo Preving certifica que: 

 
DATOS EMPRESA SOLICITANTE 

EMPRESA:  

DOMICILIO:  

C.I.F./N.I.F.  

 
DATOS TRABAJADOR 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

DNI:  

TELÉFONO  

DIRECCIÓN  

EMAIL  

 
VALORACIÓN DE PERSONAS ESPECIALMENTE SENSIBLES frente a COVID 19 

 
Esta persona cumple los criterios del Procedimiento de actuación de riesgos 

laborales frente al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) del Ministerio de 

Sanidad, para ser considerado/a persona trabajadora con especial 

sensibilidad en relación a la infección de coronavirus SARS-CoV2. 

 

Se procede a (señale la que corresponda): 

 

   La empresa realiza la adaptación del puesto, o la protección adecuada 

que evite el contagio, o cambio de puesto de trabajo por lo que no se 

considera Incapacidad Temporal. 

 

  La empresa certifica la imposibilidad de adaptación o cambio de puesto 

de trabajo por lo que se considera que debe pasar a situación de 

Incapacidad Temporal. 

 
OBSERVACIONES: 

 
Lugar y fecha 

 
Dr/Dra:    

 

NºColegiado 

 
Médico Esp. en Medicina del Trabajo 
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil 
 
Dades personals 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a DNI/NIE/Passaport  
 
Nom de l’alumne/a Curs 
 

Declaro, responsablement:  

1. Que a causa de la situació laboral de la família i de la impossibilitat de tenir un recurs de custòdia per al meu fill/a que em 

permeti la conciliació familiar i laboral, necessito que el meu fill/a s’incorpori al centre a partir del dia _________________ en 

l’horari de ___________ a ___________ (aquest horari ha d’estar entre les 9 i les 13h). 
2. Que el meu fill/a, durant els darrers 14 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.  

 Té el calendari vacunal al dia.  

3. (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. 

 

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 i de 
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 

educatiu  ____________________________________________________________, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  

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: Per gestionar l'acció educativa. 
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: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 

Lloc i data  
 
Signatura  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament


 1/1 

R/N: 13958/ED00202 
A8

18
.V

01
-2

0 

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 14 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.

 Té el calendari vacunal al dia.

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 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.

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 

educatiu  ____________________________________________________________, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  

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: Per gestionar l'acció educativa. 
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: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 

Lloc i data 

Signatura 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària i 
batxillerat (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 14 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.  

 Té el calendari vacunal al dia.  

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 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. 
 

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de 
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de la incorporació del meu fill/a __________________________________________ , al centre 

educatiu  ____________________________________________________________, signo la present declaració de 

responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.  

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: Per gestionar l'acció educativa. 
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: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 

Lloc i data  
 
Signatura  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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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 14 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.  

 Tinc el calendari vacunal al dia.  

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 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. 
 

4. Que conec l’obligació d’informar el centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de covid-19 en el meu entorn familiar i de 
mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència. 

I, perquè així consti, als efectes de la meva incorporació al centre educatiu ________________________________________, 

signo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta 

declaració.  

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: Per gestionar l'acció educativa. 
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: http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament 
 

Lloc i data  
 
Signatura  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament
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