
Palma, 22 de setembre de 2020

Benvolgudes famílies,

Durant aquest curs l'esdeveniment de la pandèmia de la COVID 19 ens generarà 
noves rutines que s’hauran de dur a terme als centres escolars, amb la 
col·laboració de tota la comunitat educativa, per poder fer el seguiment dels casos
positius que es produeixin entre el personal del centre i l’alumnat.

Us recordam que per tal d’evitar contagis, tota la comunitat educativa, docents, 
alumnes, famílies i  personal no docent del centre, han d’extremar les 
precaucions.  És especialment important evitar la propagació del virus i mantenir 
fora dels centres educatius mesures semblants a les que feim servir dins les aules.

Per tot això, en les vostres activitats diàries, per evitar els contagis heu de: 

 Prendre la temperatura als vostres fills i filles abans d’anar al centre. 

 Fomentar l’ús correcte de la mascareta en els vostres fills i filles.

 Recordar la importància de mantenir la distància de seguretat d'almenys 
1,5 m i complir-la a l’hora de les entrades i sortides del centre.

 Evitar les aglomeracions i concentracions, especialment a les entrades i 
sortides del centre dels vostres fills i filles.

 Rentar-se freqüentment les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.

 Fer un esforç per restringir les activitats socials fora del centre (berenars, 
dinars, trobades, etc.), ja que es tracta d’activitats en les quals es relaxen 
les mesures preventives (per exemple l’ús de la mascareta i la distància de 
seguretat), es poden afavorir els contagis i resten eficàcia a les mesures de 
prevenció que els vostres fills i filles hauran mantingut dins del centre 
educatiu.

 Disminuir i prioritzar  les activitats extraescolars en què participen els 
vostres fills i filles. 

Quan no ha d’acudir al centre el vostre fill o filla?

 Si té més de 37,5°C o símptomes d’inici sobtat compatibles amb la COVID-19 
(tos, sensació de manca d’aire, pèrdua de l’olfacte o del gust, dolors musculars,
diarrea, dolor toràcic, mal de cap...).



 Si es troba en aïllament per un diagnòstic confirmat de COVID-19.

 Si es troba en quarantena domiciliària per haver mantingut contacte estret 
amb alguna persona diagnosticada de COVID-19, que hagi estat indicada pel 
vostre equip sanitari, o per l’equip directiu del centre a instàncies del CC 
EduCOVId .

 Si algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19 apareixen quan ja és al 
centre (escola matinera, temps escolar, menjador o transport), se seguiran les 
pautes establertes als protocols corresponents (annex 4).

 Si és convivent d’una persona positiva, mentre no disposi del resultat de la 
PCR.

Què heu de fer si el vostre fill o filla experimenta símptomes compatibles 
amb la COVID-19 a casa o us criden des del centre?

 A casa: heu de contactar amb el pedriatra o l’equip sanitari  del vostre fill o 
filla, preferiblement per telèfon. Us indicaran si heu d’acudir al centre sanitari. 

 Al centre: després de l’avís de l’equip directiu des del centre educatiu,  heu 
d’anar a recollir el vostre fill o filla i dur-lo a casa. Seguidament, us heu de 
posar en contacte telefònic, al més aviat posible, amb el pediatra  o equip 
sanitari del vostre fill o filla, que us donarà les indicacions oportunes.

 En cas de presentar símptomes greus o dificultat respiratòria, telefonau al 
061.

Què heu de fer si es confirma el positiu de COVID- 19?

 Avisar l’equip directiu del centre, i seguir les indicacions del vostre equip 
sanitari, que farà la vigilància i el seguiment del cas.

Com podeu saber si el vostre fill o filla és contacte estret d’un positiu per 
COVID-19 dins del centre educatiu?

La confirmació de la consideració de contacte estret d’un cas positiu que s’hagi
confirmat en un alumne la rebreu de l’equip directiu del centre per indicació 
del’equip EduCOVID. Fins aleshores, no podeu considerar que és contacte 
estret1 d’un positiu que s’hagi produit dins del centre educatiu i per tant el 

1 Es considera contacte estret:
 Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable (GCE) d’educació infantil (en què 

l’alumnat no fa ús de la mascareta ni mantén la distància de seguretat de manera estricta), es 
consideraran contactes estrets totes les persones que pertanyen al grup.

 Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable (GCE)  d’educació primària o a una 
classe no organitzada com a GCE, es considerarà contacte estret qualsevol alumne que hagi 
compartit espai amb el cas confirmat a una distància menor de dos metres durant més de 15 
minuts sense haver utilitzat la mascareta de forma correcta. El tutor de l’alumne, o la persona 
que designi el centre, serà l’encarregat d’avaluar aquest ús adequat de la mascareta.

 Els convivents dels casos confirmats.
 Qualsevol professional del centre educatiu,docent o no docent, que hagi compartit espai amb 

un cas confirmat a una distància menor de dos metres, sense mascareta i durant més de quinze
minuts.



vostre fill o filla podrà d’acudir al centre amb normalitat, extremant les 
mesures de prevenció i higiene.

Si es dona el cas, l’equip directiu del centre us comunicarà que el vostre fill o 
filla és contacte estret del centre educatiu i us informarà del lloc i l’hora on es 
realitzaran les PCR. Heu de tenir en compte que heu d’acompanyar-lo  a 
realitzar-la.

Us recomanam signar els dos documents que us proporcionen des del centre:

 Consentiment informat per a la realització de la prova PCR durant el curs 
escolar:

No es realitzarà la PCR al vostre fill o filla sense haver-vos informat del lloc i l’hora i
sense que estigui acompanyat per un adult (que vosaltres designeu).

Quan es confirma un cas positiu, es recomana la realització de la PCR als 
contactes estrets, ja que es tracta d’una prova amb alta especificitat i sensibilitat 
que detecta el virus en les primeres fases de la infecció.

El test diagnòstic PCR es realitza a partir d’una mostra respiratòria i permet 
detectar un fragment del material genètic del virus. Per a la presa de la mostra 
s’introdueix suaument en les fosses nasals, primer en una i després en l’altra, un 
bastonet fi i flexible. És una tècnica innòcua i no presenta cap efecte advers, 
encara que de vegades pot resultar molesta.

És important realitzar la prova per controlar la pandèmia, encara que teniu l’opció 
de no donar el consentiment perquè es faci al vostre fill o filla.

Si no es realitza la prova PCR caldrà mantenir la quarantena domiciliaria de 14 
dies, de la mateixa manera que els que es fan la prova.

 Declaració responsable sobre el compromís de seguir les normes establertes 
en els protocols i a mantenir el centre informat

Per  poder gestionar la situació de la pandèmia actual, es fa necessària la 
col·laboració i la responsabilitat de tota la ciutadania. Una responsabilitat 
individual i col·lectiva.

Durant tot el curs es farà necessària aquesta col·laboració i responsabilitat de tots
els membres de la comunitat educativa, per la qual cosa us demanam que signeu 
aquesta declaració responsable quant a:

- No dur els vostres fills o filles al centre si tenen símptomes compatibles 
amb la COVID-19.

 El període a considerar serà des de dos dies abans de l’inici de símptomes del cas fins al 
moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes se 
cercaran en els dos dies anteriors de la data del diagnòstic.



- Seguir les normes establertes en el pla de contingència del centre i dur a 
terme les actuacions necessàries si apareix el cas d’un alumne amb 
simptomatologia compatible amb la COVID-19 en el centre educatiu.

- Informar  l’equip directiu del centre o el tutor sobre qualsevol variació de 
l’estat de salut del fill o filla compatible amb la simptomatologia de la 
COVID-19, així com de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 
familiar.

Les famílies que tingueu dubtes relacionats amb casos o contactes estrets en  
l’àmbit educatiu, podeu contactar amb el telèfon:

INFOCOVIDPEDIÀTRIC 900 700 222

Us recomanam la consulta de pàgines web oficials2 i documentació oficial i, per 
tant, obviar mitjans amb informacions dubtoses o incorrectes.

Finalment, volem agrair la vostra col·laboració i confiança en aquest inici de curs 
tan atípic i difícil. 

Som conscients que tots els membres de la comunitat educativa fan un gran 
esforç per poder dur endavant les seves funcions en aquest nou context en 
benefici dels nostres infants,  per fer dels centres educatius entorns segurs i 
saludables en els quals s’atenguin les necessitats dels alumnes i es garanteixi el 
dret a l’educació, sense deixar de banda les mesures de prevenció i higiene per 
enfrontar amb seguretat la situació d’emergència sanitària actual.

Atentament,

Per part de la Conselleria de Salut i Consum:

Maria Antònia Font Oliver Juli Fuster Culebras
Directora general de Director General del Servei de 
 Salut Pública i Participació Salut de les Illes Balears

Per part de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca:

Antoni Morante Milla Amanda Fernàndez Rubí
Director general de Directora General de 
Planificació, Ordenació i Centres Primera Infància, Innovació i 

Comunitat Educativa

2  https://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/infecciones/todo-sobre-el-
coronavirus
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