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1. Diagnosi  

L’actual situació d’afrontament de la pandèmia per la Covid-19 davant l’inici del curs 

escolar el proper 13 de setembre del 2021, fa necessària l’elaboració d’un nou “Pla 

d’organització i Obertura” per al curs 2021-22 seguint els criteris establerts pel 

Departament d’Educació i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya als 

documents  “pla d’actuació per al curs 2021-22 per a centres educatius en el marc de 

la pandèmia”, “Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a 

centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19 en relació amb les activitats 

extraescolars i les colònies i sortides escolars” i “Gestió de casos covid-19 als centres 

educatius”. Aquest Pla vetlla per disminuir la transmissió del virus i augmentar la 

traçabilitat dels casos d'acord al projecte educatiu de les Llars d’Infants Municipals de 

Cambrils.  

Tot i la complexitat davant la situació que suposa atendre infants de 0 a 3 anys, 

basant-se en l’experiència del curs passat en el que ja es van establir els principals 

criteris organitzatius que marcarien el dia a dia de la llar d’infants, es detallen a 

continuació els aspectes que permetran assolir l’objectiu prioritari d’aquest pla que és 

garantir que la Llar d’Infants Municipal Maria Dolors Medina esdevingui un espai segur 

pels/per les infants i famílies que acull. 

 

2. Grups d’infants i educadores 

El servei de la Llar d’Infants Municipal Maria Dolors Medina, d’acord amb l’article 12 

del decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres del primer cicle de 

l'educació infantil, en quant a ràtios serà:  

a) grups d'infants menors d'un any: màxim de 8 infants 

b) grups d'infants d'un a dos anys: màxim de 13 infants  

c) grups d'infants de dos a tres anys: màxim de 20 infants 

La llar d’infants comptarà amb grups aula estables durant el curs amb el seu espai 

referent, per tal d’establir amb facilitat la traçabilitat en cas de contagi. 

El curs 2021-2022 s’inicia amb pràcticament totes les places cobertes, fet que redueix 

notablement el degoteig d’incorporacions a meitat de curs que enguany es podria 

donar en cas de produir-se baixes que serien cobertes per infants inscrits a la llista 

d’espera.  
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Així doncs, el curs s’inicia amb la següent distribució d’espais, infants i personal 

docent: 

 

GRUP 

(nascut/da) 
CAPACITAT 

MÀXIMA* 
INFANTS 
13/09/2021 

P E R S O N A L      D O C E N T E S P A I 

REFERENT 
ESTABLE 

SUPORT** 
REFORÇ 
(menjador i 

dormitori) 

ESTABLE 
(estança i 

jardí) 

TEMPORAL 
(en dies i/o horaris diferents 

excepte menjador LL2) 

Nadons 
(2021) 

8 7 Yoli Romero 
(38h/set) Mercè 

Valls 
(38h/set) 

Dakota 
Serrano 
(15h/set) 

Nans 
 A

C
O

LLID
A

: Ú
s sim

u
ltan

i d
e la sa

la
 p

o
liva

le
n

t am
b

 
esp

ais d
iferen

ciats p
er a cad

a gru
p

 estab
le

 

Llar 1 
LL1 

(2020) 

9* 9 
Bea 

Rodríguez 
(32h/set) 

 Bastoners 

Ús en dies 
diferents de la 
sala polivalent  

12* 12 
Aura 

Fortuny 
(38h/set) 

Maria 
Garriga 
(38h/set) 

Deli 
Carrillo 
(23h/set) 

Diables 

13 12 
Lydia 

Llorens 
(33h/set) 

 Timbalers 

Llar 2 
LL2 

(2019) 

20 20 
Laura 

Martínez 
(38h/set) 

Marta 
Monserrate 

(38h/set) 

Marina 
Monté 
(39h/set) 

Castellers Ús simultani del 
menjador 30’-40’ 

 
Ús en dies diferents 

del Jardí de l’Art 20 20 
Anna 

Bargalló 
(33h/set) 

 Gegants 

 82 80   
  

 

* Les capacitats màximes són inferiors a les ràtios per no superar el nombre de places atorgades pel 

Departament d’Educació de la Generalitat i es valoraran durant el curs. 

 

**El personal de suport també assumeix tasques de referent en horari de tarda. En funció de les 

necessitats i exigències del servei al llarg del curs, la distribució del personal pot variar per tal de poder 

donar cobertura al servei. 

 

Aquest curs 21-22, la Llar d’Infants Maria Dolors Medina comptarà amb 1 estança de 

nadons (de 4 mesos a 1 any), 3 de mitjans (d’un a dos anys) i 2 de grans (de dos a 

tres anys). Cada grup tindrà la seva educadora referent i cada dos grups compartiran 

una educadora de suport que esdevindrà la parella educativa de dos referents.  

 

Durant els moments de major complexitat, com són els serveis de menjador i dormitori, 

es comptarà amb el reforç de la direcció i dues educadores a jornada reduïda que 

permetran una millor atenció individualitzada als/a les infants. 
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a) Atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu 

A principi de curs la llar no té constància de cap infant diagnosticat i/o amb necessitats 

específiques de suport educatiu. Únicament hi ha un infant en seguiment des del 

CDIAP que no requereix cap adaptació específica vers la Covid-19. 

Tampoc es té constància de cap infant amb dificultats respiratòries o altra patologia 

que esdevingui un increment del risc davant el contagi per Covid-19. 

A mesura que avanci el curs s’aniran detectant possibles casos, ja sigui perquè les 

famílies comuniquen el seguiment i/o diagnòstic en les reunions amb l’educadora o 

perquè l’equip educatiu detecta senyals d’alarma que activen el protocol d’observació.  

Arrel de la Covid-19 es va instaurar el sistema de matrícula en xarxa que esdevé una 

mesura excel·lent per fer front a la Covid-19 però que té com a inconvenient una major 

dificultat a l’hora de detectar aquestes característiques en l’alumnat de nou accés. 

 

3. Mesures de prevenció personal 

a) Distanciament físic 

Els i les infants de les llars d’infants són molt petits i no es pot garantir el distanciament 

físic, a més a més, es tracta d’edats en les que no està recomanat l’ús de mascareta. 

Aquestes variables fan que sigui necessari mantenir els grups estables en espais 

clarament diferenciats tant en l’activitat interior com en l’activitat exterior al jardí i 

espais oberts del centre. Per aquest motiu, cadascun dels sis grups tindrà la seva 

pròpia estança i el seu propi jardí delimitat físicament d’ús exclusiu. Cap dels sis grups 

compartirà espai simultàniament amb un altre tret dels 2 grups de grans (infants de 2 a 

3 anys) durant el servei de menjador. En aquest cas, els i les infants de cada grup 

s’ubicaran a taules diferents i distanciades i una educadora acompanyarà cada grup 

durant tot el servei.  

L’accés al menjador es farà de manera esglaonada evitant que coincideixin tant en 

l’entrada com en la sortida de l’espai. De la mateixa manera, cada grup tindrà la seva 

tutora referent i la seva educadora de suport que també farà suport d’un altre grup 

bombolla. Tot el personal seguirà les mesures de prevenció adients que es detallen al 

present protocol. 

b) Higiene de mans 

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut de l’alumnat així 

com la del personal docent i no docent.  
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Els i les infants es rentaran les 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 jardí).  

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans es durà a terme:  

- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els i les infants,  

- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats de l’alumnat 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.  

A cada estança hi haurà punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb 

dosificador, tovalloles d’un sol ús i dispensadors de solució hidroalcohòlica per l’ús del 

personal de l’escola.  

c) Ús de mascareta 

NO està indicat l’ús de la mascareta en infants de 1r cicle d’educació infantil (0-3 

anys). En el cas del personal docent i no docent, és recomanable l’ús de mascareta en 

aquells grups estables i és de caràcter obligatori pel personal que comparteixi espais 

amb diferents grups, quan no forma part del grup de convivència estable i no es pugui 

garantir la distància mínima d’1,5 metres. El tipus de mascareta que s’utilitzarà serà 

FFP2 o equivalent amb compliment de la norma UNE. 

A les llars d’infants municipals tot el personal docent i no docent portarà mascareta 

durant tota la seva jornada laboral i en tots els espais del centre educatiu. Les 

treballadores en contacte directe amb els i les infants portaran mascaretes FFP2 o 

equivalent amb compliment de la norma UNE. 

d) Requisits d’accés als centres educatius 

Tant pel que fa als/a les infants com als adults que conformen la comunitat educativa 

de la llar (famílies, equips educatius, personal empresa cuina i neteja, etc.), per tal de 

poder accedir al centre, serà indispensable complir amb els següents requisits: 

1. Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre per sobre de 

37,5ºC, tos, dificultat respiratòria, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolor 
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muscular i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea) o amb qualsevol 

altre quadre infecciós.  

*Com el mal de coll i el refredat nasal són símptomes comuns en infants, sols es consideraran 

simptomatologia compatible amb la Covid-19 quan es produeixin acompanyats de febre o altra símptoma de 

la llista. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea. 

2. No conviure o haver tingut contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.  

Els/les alumnes i personal docent que presenti simptomatologia compatible i que hagi 

estat diagnosticat/da de Covid-19 dintre dels 90 dies previs, no es considerarà cas 

sospitós excepte que els indicis clínics siguin molt evidents. 

El fet que l’alumnat d’educació Infantil no estigui vacunat fa que no puguin accedir al 

centre aquells nens i nenes que es trobin en alguna d’aquestes situacions: 

 
- Alumnes a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic 

molecular (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el 

centre educatiu)  

- Alumnes que conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19 

- Alumnes que conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una 

PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós 

(no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a 

cribratge).  

- Alumnes en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades 

com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19.  

Sí que podran accedir al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a 

dir, els i les infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona 

que està fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els 

fills de docents en quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena poden 

fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu. 

En cas que l’alumne/a 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–, quines implicacions tindria reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren 

malalties de risc per a complicacions de la Covid-19:  
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- Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport 

respiratori.  

- Malalties cardíaques greus.  

- Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que 

requereixen tractaments immunosupressors).  

- Altres condicions com la diabetis tipus 1 mal controlada.  

Les famílies hauran de prendre la temperatura dels seus fills i filles abans de sortir de 

casa. En cas que la situació epidemiològica ho requerís (detecció de molts casos a la 

província de Tarragona, per exemple) es podria considerar la implementació d’altres 

mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola. 

Les famílies hauran de portar el material necessari que se’ls indiqui des de la llar i tenir 

cura que aquest estigui en bon estat de conservació i neteja. Es permet que l’alumnat 

comparteixi materials portats de casa sempre que es compleixin les condicions 

d'higiene. 

e) Personal de risc 

En el cas del personal docent i no docent de la llar amb risc elevat de malaltia greu per 

Covid-19 serà avaluat pel servei de prevenció de riscos laborals d’ INGESOL EPEL, en 

el marc de referència vigent en cada moment. Serà el servei de prevenció de riscos 

laborals de l’empresa qui valorarà si el personal docent amb risc pot estar en contacte 

amb els i les infants. Cal tenir en compte que les condicions de risc engloben les 

malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la diabetis, els problemes cardíacs o 

pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida i l’estat d’embaràs considerant-

se una situació especial. 

A la llar d’infants Maria Dolors Medina hi ha dues persones treballadores considerada 

personal de risc que ja han estat avaluada pels serveis de mèdics i podran realitzar les 

seves funcions tot complint amb les mateixes mesures de seguretat que la resta de 

persones treballadores.  

f) Control de símptomes 

Les famílies han de responsabilitzar-se de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici 

del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

- Faran constar que són coneixedors de la situació de pandèmia amb el risc que 

comporta i, que per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en 

cada moment.  
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- Es comprometran a no portar l’/la infant al centre educatiu en cas que presenti 

simptomatologia compatible amb la Covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 

dies i en cas de presencia de símptomes compatibles o positiu, es comprometran 

a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu per tal de 

poder prendre les mesures oportunes.  

La llar d’infants compta amb termòmetres per si un/a infant es troba malament durant 

la jornada lectiva, però no es considera necessari la presa de temperatura diària en el 

moment d’accedir al centre. 

 

4. Organització dels fluxos d’entrades i sortides 

a) Entrades i sortides amb les famílies 

El curs començarà el 13 de setembre de 2021 i el divendres previ, 10 de setembre, les 

famílies podran venir a deixar material i tenir un primer contacte amb el centre i les 

educadores.  

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, amb un únic adult 

acompanyant que per entrar haurà de portar mascareta, desinfectar-se les mans amb 

gel hidroalcohòlic i mantenir la distància de seguretat evitant agrupar-se amb altres 

famílies. 

S’estableixen els següents horaris per tal de donar marge a l’esglaonament de les 

entrades i sortides: 

- Entrades: De 08’45h a 09’30h 

- Sortides : De 12’00h a 13’00h (de 12h a 12’30h en cas dels nadons) 

- Entrades tarda: De 15’00h a 15’30h  

- Sortides a la tarda: De 16’30h a 17’00h 

El personal docent i laboral (tècnics manteniment, visites d’adults, etc.) accediran a la 

llar per la porta d’entrada principal de l’edifici fent ús obligatori de mascareta, 

desinfecció de les soles de les sabates i rentat de mans amb aigua i sabó o gel 

hidroalcohòlic.  

Les famílies accediran a la llar mitjançant la porta del jardí, proporcionant així 

recorreguts diferents en funció de l’estança a la que s’ha d’anar i evitant que tothom 

hagi de passar pel mateix passadís. 

Les sortides es faran també per aquesta porta amb aquest mateix objectiu. 



 
 

Llar d’Infants Municipal Maria Dolors Medina 

 

Programa d’Organització i Obertura Curs 2021-22  10 
 

Únicament en cas de pluja forta que inhabiliti l’accés pel jardí per l’acumulació d’aigua, 

es farà ús de la porta principal de l’edifici. En aquesta situació excepcional, serà la 

direcció amb el suport de les educadores la que anirà acostant els i les infants que 

venen a recollir a la porta de l’entrada. 

Durant els primers dies, la directora de l’escola rebrà a les famílies a la porta del jardí 

per tal d’indicar les mesures de seguretat, resoldre dubtes i indicar-los-hi el camí fins la 

seva estança. Des de l’entrada cada adult acompanyarà al seu infant fins a la porta de 

l’estança del grup aula que li hi correspongui. Només en cas d’arribar fora de les 

franges horàries establertes, les famílies podran trucar a les estances per la porta 

principal de l’edifici i serà una educadora qui vagi a buscar a l’/la infant a la porta.  

L’adult acompanyant haurà d’estar a l’interior de les instal·lacions durant el mínim 

temps possible. El/la familiar que acompanya l’/la infant s’haurà de desinfectar les 

mans amb gel hidroalcohòlic a la porta del jardí, haurà de portar mascareta en tot 

moment i mantenir la distància de seguretat amb la resta d’infants i familiars.  

Les famílies hauran d’evitar entretenir-se al jardí amb els seus infants durant el 

recorregut d’entrada i sortida i en cap cas podran iniciar trobades i converses de grup 

amb la resta de famílies desatenent els i les infants. 

b) Circulació dins del centre 

En els passadissos i zones comunes de la llar es vetllarà perquè no coincideixi més 

d’un grup estable alhora. Per tant, en cas d’haver de sortir de les estances, aquest 

desplaçament es farà de manera esglaonada. 

c) Guarda cotxets 

L’espai de guardacotxes interior no es podrà fer servir per no poder garantir les 

mesures de seguretat necessàries vers la Covid-19. Únicament es podrà fer servir 

l’espai de guardacotxes exterior. 

L’escola no es fa responsable dels cotxets i/o objectes personals desats al 

guardacotxes exterior que prenguin mal o s’extraviïn. El seu ús és decisió responsable 

de cada família. 

 

5. Procés de familiarització 

Durant aquest període s’estipularan diferents torns i les famílies dels/de les infants 

podran acompanyar-los a les estances seguint les mesures de prevenció i seguretat 

establertes.  
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Cada infant podrà assistir acompanyat per un únic familiar. L’acompanyant ha 

d’accedir al centre amb mascareta i abans d’entrar s’haurà de rentar les mans amb gel 

hidroalcohòlic. Es recomana que estigui vacunat amb la pauta complerta. 

La persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de 

mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones del grup 

(inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).  

La persona acompanyant no podrà participar en el procés de familiarització si es dóna 

alguna d’aquestes situacions: 

- Presenta símptomes compatibles amb la Covid-19 o els ha presentat en els 

darrers 10 dies.  

- Ha tingut contacte estret amb una persona amb la Covid-19 confirmada o amb 

simptomatologia compatible en els darrers 10 dies.  

- Pateix alguna malaltia de risc davant la Covid-19. 

Es recomana que el/la familiar acompanyant estigui vacunat/da amb la pauta 

complerta. 

Durant el procés de familiarització es prioritzaran espais exteriors i es vetllarà per 

mantenir les mesures de neteja i desinfecció dels mateixos. 

En cap cas es podrà superar l’ocupació que preveu que cada persona disposi de 

2,5m² a l’interior de l’estança, inclosos infants, persones acompanyants i persones 

educadores.  

 

6. Espai exterior 

La parcel·lació del jardí en 6 fraccions permet el seu ús simultani per tots els grups 

aula del centre. Aquest fet permet que les rutines i activitats diàries no es vegin 

supeditades a la necessitat d’establir torns per l’ús de l’espai exterior. 

El material de joc de l’exterior serà d’ús exclusiu per cada grup. 

Durant les estones de joc a l’exterior, cada fracció de jardí estarà acompanyada d’una 

educadora, ja sigui la referent o la de suport del corresponent grup.  

El jardí de l’art, espai exterior destinat al desenvolupament d’activitats artístiques i 

d’experimentació, es farà servir pels grups de grans: Castellers i Gegants en dies 

diferents i al 3er trimestre també en faran ús els grups de mitjans: Bastoners, Diables i 

Timbalers, també distribuint-se en dies diferents. D’aquesta manera es garanteix el 

transcurs de 24h entre ús i ús del mateix espai.  
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Els materials de pintura i experimentació es netejaran al finalitzar cada sessió. 

 

7. Relació amb la comunitat educativa 

a) Entrevistes i Reunions Familiars 

La reunió d’inici de curs es va portar a terme durant el mes de juny’21 amb aquelles 

famílies ja matriculades i va tenir lloc de manera telemàtica en agrupacions de nivell.  

Les entrevistes individuals amb les famílies dels/de les infants que s’escolaritzen per 

primera vegada aquest curs es realitzaran presencialment durant l’estiu i la primera 

setmana de setembre seguint totes les mesures de distanciament, ventilació i ús dels 

equips de protecció.  

En la resta de casos, i amb les famílies dels/de les infants que continuen del curs 

anterior, es prioritzaran les comunicacions telemàtiques, per correu electrònic o per 

telèfon. 

Les reunions de grup es plantejaran de manera telemàtica. En cas de realitzar 

reunions de grup presencials, es portaran a terme prioritàriament a l’espai exterior del 

centre, i si no és possible, s’optarà per un espai interior ampli i ben ventilat. En 

qualsevol cas es mantindrà la distància de seguretat, es limitarà l’aforament a un adult 

per infant escolaritzat i serà obligatori l’ús de la mascareta en tot moment. En cas que 

es plantegi una reunió de grup en un espai interior, a més de seguir totes les mesures 

descrites per reunions a l’exterior, es dividiran els grups de nivell en grups de 

convivència estable, disminuint així el nombre d’assistents, es mantindrà la ventilació 

constant de l’espai i es programarà una durada el més reduïda possible. 

Les trobades telemàtiques es realitzaran mitjançant la plataforma Meet i les 

presencials en una sala amplia i ventilada tot mantenint la distància reglamentària.  

El centre es mantindrà informat de manera constant sobre l’evolució de la pandèmia i 

les diferents mesures per fer-li front que es vagin aplicant al llarg del curs i es vetllarà 

per la correcta aplicació de les directrius que s’estableixin per als centres educatius per 

part de les administracions competents en matèria de salut i educació. 

b) Òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 

Les sessions de treball intern de l’equip docent als claustres, reunions de coordinació i 

formacions es portaran a terme de manera presencial a l’espai exterior o bé a l’interior 

de les instal·lacions amb mesures de ventilació constant. Durant aquestes sessions es 

mantindran la distància mínima de seguretat, l’ús de la mascareta i la ventilació. En 
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cas que aquestes mesures no es puguin garantir, les sessions es desenvoluparan de 

manera telemàtica. 

c) Associació de Famílies d’Alumnes 

Tal com el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha acordat amb les 

associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya (AFFAC), l’AFA pot 

accedir al centre educatiu i fer ús de les instal·lacions per a les seves reunions i 

tasques organitzatives. 

d) Altres Professionals de l’Educació 

Poden accedir al centre educatiu assessors i professionals externs de serveis com 

l’EAP o el CDIAP, Inspecció educativa i professionals municipals a fer les pertinents 

actuacions i observacions mantenint la distància de seguretat d’1,5m, ventilant l’espai 

que comparteix amb el grup d’infants i/o educadores i fent ús de la mascareta. 

 

8. Esmorzar, servei de menjador i descans 

Cada dia, els i les infants hauran de portar una carmanyola amb la fruita natural tallada 

i pelada que serà l’esmorzar del matí. D’aquesta manera es minimitza la manipulació 

dels aliments per part de les educadores. 

El servei de menjador dels/de les infants dels grups de grans es durà a terme al 

menjador en dos torns. Al primer torn accediran la meitat del grup de es queda a dinar 

de cada estança de grans, Castellers i Gegants, amb la seva respectiva educadora. 

L’entrada al menjador es farà esglaonada. Cada grup s’ubicarà en una taula clarament 

diferenciada i allunyada de la de l’altre grup aula. Quan el 1er torn finalitzi es procedirà  

a fer el canvi i accedirà la segona meitat del grup que es queda a dinar. Durant tot el 

servei de menjador les portes que donen a l’exterior es mantindran obertes i en cas de 

baixes temperatures es farà la ventilació detallada en aquest mateix pla (Veure punt 11).  

Els grups de nadons i mitjans dinaran a les seves respectives estances per evitar 

riscos. 

Cada grup gaudirà de l’estona de descans al dormitori de la seva pròpia estança sense 

necessitat de desplaçar-se pel centre educatiu ni compartir espai amb altres grups. 

Al finalitzar l’estona de menjador es farà la neteja, desinfecció i ventilació apropiada de 

l’espai emprat. Així mateix, es procedirà a rentar mans abans i després de cada àpat, 

tant dels/de les infants com del personal docent. Les educadores dels serveis de 

menjador i dormitori portaran la mascareta reglamentària durant tota l’estona.  
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El menjar es servirà en plats individuals, evitant compartir (no es posaran amanides, ni 

cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua estarà en una gerra però serà una 

persona adulta la responsable de fer el servei. 

Els llitets i llençols seran d’ús exclusiu per a cada infant. Durant l’estona de descans es 

separaran els uns dels altres i els llençols es rentaran un cop a la setmana.  

 

9. Servei d’acollida 

El servei d’acollida és realitza entre 08:00h i 08:45h del matí. Es tracta d’un servei que 

per l’històric, difícilment supera els 8 infants en un dia. La mitja d’afluència es situa 

entre 3 i 5 infants els darrers cursos. Durant aquest curs es destinarà l’aula polivalent 

al servei d’acollida. Aquest espai estarà distribuït en diferents zones per acollir els 

nens i nenes de diferents grups de convivència estable que facin ús del servei. Una 

educadora farà la rebuda i distribuirà i acompanyarà els i les infants fins que els 

recullin les seves respectives educadores. La persona responsable del servei vetllarà 

per evitar el contacte estret prolongat entre infants de grups estables diferents i 

facilitarà materials que ajudin a crear focus d’atenció separats. 

Per accedir al servei, les famílies entraran pel jardí i accediran a l’edifici per la porta 

situada entre les estances de Bastoners i Diables. Sols pot entrar un adult per cada 

infant i haurà de portar mascareta i netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. L’adult 

acompanyant serà l’encarregat de deixar la bossa del seu fill o filla a l’espai indicat i de 

treure-li les sabates abans d’acomiadar-se del petit/a. 

L’espai polivalent es podrà utilitzar per a altres activitats i per altres grups estables 

diferents sense necessitat de netejar-lo entre un i altre ús dins la mateixa jornada 

lectiva. L’espai es netejarà diàriament al finalitzar la jornada. 

 

10. Activitats complementàries 

a) Festes Escolars 

Les festes escolars contemplades a la PGA i que tradicionalment organitza 

l’Associació de Famílies de l’Alumnat (AFA) es portaran a terme en els espais exteriors 

del centre educatiu. Només en aquest cas podran participar les famílies limitant a 

màxim dos adults el nombre d’acompanyants permès per a cada infant i evitant en la 

mesura del possible la participació de germans/es. 

Es podran realitzar festes amb la participació simultània de diversos grups de 

convivència estable sempre garantint la distància de seguretat entre grups. 
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A les festes no es podrà ni menjar ni beure. 

Totes les persones que assisteixin hauran de seguir les mesures de seguretat i higiene 

establertes pel que fa a la distància, desinfecció de mans i mascareta. 

b) Sortides i/o excursions 

Estan permeses les sortides i excursions contemplades a la Programació General 

Anual (PGA) sempre que no es barregin infants de més d’un grup de convivència 

estable i que els i les monitors i/o familiars que acompanyen el grup, mantinguin una 

distància de seguretat de 1,5 metres en tot moment. 

El requisit de la distància fa impossible que les llars d’infants portin a terme les sortides 

que estan programades ja que al tractar-se d’infants tan petits, els i les acompanyants 

han d’apropar-se per atendre les seves necessitats. 

Aquestes mesures estan subjectes a l’evolució de la pandèmia i allò que estipulin les 

autoritats sanitàries i d’educació. 

 

11. Pla de neteja i desinfecció 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais 

interiors. Els diferents espais de la llar es ventilaran diàriament abans de l’entrada i la 

sortida dels infants i 3 vegades més durant el dia durant, almenys, 10 minuts cada 

vegada. Si és possible, es deixaran les finestres obertes durant tot el dia.  

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt 

menys rellevant del que s'havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 

2021-2022 no serà necessària l'aplicació dels protocols de neteja dins l’horari lectiu 

establerts per al curs 2020-2021.  

La neteja i la posterior desinfecció d'espais es farà amb periodicitat diària al final de la 

jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual com poms, 

interruptors, etc. 

Les taules de les estances es netejaran i desinfectaran després de les activitats i dels 

àpats, respectivament.  

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió de la Covid-19. Per aquest 

motiu, es vetllarà per gaudir al màxim de l’exterior de la LLIM tant temps com sigui 

possible al llarg del dia.  
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a) Gestió de residus 

Els mocadors i tovalloles d'un sol ús emprats per eixugar les mans o per la higiene 

respiratòria es llençaran en contenidors amb bossa preferiblement amb tapa i pedal. El 

material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals, són 

considerats com a fracció resta i es llençaran al contenidor de rebuig.  

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en 

una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i 

introduir-lo en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com 

s'ha indicat al paràgraf anterior. 

 

12. Promoció de la salut i suport emocional 

Des de la Llar d’Infants Maria Dolors Medina, tal i com indica el Projecte Educatiu de 

Centre, es vetlla per un bon acolliment als infants i a les seves famílies, des d’una 

vessant respectuosa amb la salut física i emocional. En aquest sentit, es tindran en 

compte aspectes relacionats amb les vivències pròpies de l’actual pandèmia i les 

conseqüències psicosocials dels diferents confinaments preventius de grups que s’han 

produït al llarg dels darrers mesos del curs passat i que es poden tornar a produir al 

curs actual. 

Amb aquest objectiu es fomentaran les següents conductes i hàbits:  

- Tenir cura d’un/a mateix/a i de les persones que ens envolten.  

- Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.  

- Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica. 

- Respectar les diferents postures i vivències familiars vers la pandèmia sense 
posar en risc els i les infants del centre i sense deixar de complir la normativa 
vigent en matèria de Covid-19.  

 

13. Protocol d’actuació davant possible cas de Covid-19 

La directora de la llar serà la responsable de la coordinació i la gestió de la Covid-19 al 

centre i en cas de detectar-se un possible cas sospitós de contagi, vetllarà pel 

compliment del protocol d’actuació que es detalla en aquest punt. 

Abans però és important tenir clares algunes definicions: 

Contacte estret: es considera contacte estret tota persona del grup de convivència 

estable que ha tingut contacte amb el cas positiu dintre de les 48h anteriors a l’inici 
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dels símptomes i en cas de cas positiu asimptomàtic, dintre de les 48h anteriors a la 

data que es va fer la PCR. 

Al menjador es considera contacte estret si no es garanteix la distància mínima de 2 

metres, i en el transport escolar, es considera contacte estret als/a les infants 

asseguts/des a un radi de dos seients del cas positiu, sense protecció i durant més de 

15 minuts. 

Aïllament: En aquells casos que no requereixen hospitalització, l’aïllament es 

mantindrà fins que hagin transcorregut 72h de la desaparició de la febre i els 

símptomes del quadre clínic i en cap cas abans dels 10 dies de l’inici dels símptomes o 

de la data de la prova (en cas d’asimptomàtics) 

Quarantena: Període durant el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament 

domiciliari. A tots els contactes estrets se’ls farà una PCR, amb l’objectiu de detectar 

precoçment nous casos positius. Si el resultat d’aquesta PCR és negatiu, es 

continuarà la quarantena fins al desè dia. Des del desè dia fins al catorzè, cal parar 

una atenció especial a la possible aparició de símptomes; si n’apareixen, cal posar-se 

en contacte amb el CAP al més aviat millor i informar-ne.  

 

Davant d'un/a infant que comenci a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

Covid-19 al centre educatiu, s’activarà el següent protocol d’actuació: 

- Portar l’/la infant a un espai separat d'us individual ben ventilat. 

- Avisar a la direcció del centre educatiu. 

- Només quan l’/la infant sigui major de 2 anys i no existeixi contraindicació 

específica, se li col·locarà una mascareta quirúrgica. Sinó es pot posar 

mascareta a l’/la infant (sigui pel motiu que sigui) l’educadora que l’acompanya 

haurà d’equipar-se amb una pantalla facial i una bata d’un sol ús  

- Trucar al 061 davant la presencia de símptomes de gravetat (dificultat per 

respirar, afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor 

abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...). 

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

- Establir contacte immediat amb la família per tal que vingui a buscar l’/la infant i 

adreçar-los al seu CAP on hauran de concertar una visita abans de 24h. 

Quan la simptomatologia s’iniciï fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la 

família haurà de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari del CAP, al 
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CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar la situació i fer les 

actuacions necessàries. 

El personal de pediatria, medicina de família o infermeria atendrà el cas en les 

primeres 24 hores d’inici dels símptomes i decidirà, si escau, la realització d’un test 

PCR o d’un test antigènic ràpid (TAR).  

En cas que es decideixi fer una PCR, l’/la infant haurà de fer aïllament domiciliari fins 

que obtingui el resultat de la prova i la resta de convivents no vacunats amb la pauta 

complerta o que no hagin passat la covid-19 en els darrers 180 dies, hauran de fer 

quarantena (són contacte estret d’un cas sospitós). 

Quan es confirmi un cas positiu en un GCE la direcció del centre educatiu: 

- Informarà les famílies dels/de les infants del grup de convivència estable que 

els fills o filles són contactes estrets d’un cas i que han de començar la 

quarantena domiciliària. Per transmetre aquesta informació es farà arribar una 

carta amb les instruccions que han de seguir (Veure annex)  

- En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE haurà 

de romandre amb normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva, 

sempre mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta 

de grups de convivència estable. Un cop acabi la jornada lectiva, els i les 

alumnes del GCE i els altres possibles contactes estrets del cas positiu hauran 

d’anar directament als respectius domicilis per iniciar la quarantena. 

A continuació es farà l’estudi de contactes a tot el GCE, independentment de l’estat 

vacunal dels membres que el formen. 

- Alumnes/educadores del GCE que han passat la covid-19 en els darrers 6 

mesos o disposen de la pauta completa de vacunació: s’hauran de fer un 

TAR el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible. La 

direcció del centre educatiu lliurarà una carta als membres del GCE vacunats 

(Veure annex) que els permetrà identificar-se a la farmàcia com a contactes estrets 

escolars per fer-se el TAR gratuïtament. Els menors de 12 anys s’adreçaran al 

seu CAP per fer-se el TAR. 

- Alumnes/educadores sense vacuna o amb pauta incomplerta: l’estudi es 

farà entre el 4t i el 6è dia des que es va diagnosticar el cas i, preferiblement, 

mitjançant PCR. La normativa no contempla devolució ni reducció econòmica 

en cas de confinament per Covid-19 ni per confinament preventiu. 
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Quan s’estigui en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no caldrà 

que els convivents facin confinament. Per tant, els membres de la família d’un 

contacte estret no es consideraran contactes estrets d’un cas i no hauran de fer 

quarantena fins que no tinguin els resultats. (són contacte estret d’un contacte estret 

no d’un cas sospitós). 

 

Els contactes estrets amb pauta completa de vacunació (educadores), i també els que 

hagin tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada en els 180 dies previs a l’últim 

contacte amb el cas, no hauran de fer quarantena; la resta d’integrants del GCE sí que 

n’hauran de fer. 

Les educadores o els familiars del/de la menor rebran el resultat de les proves: si és 

negatiu, a través de l’aplicació La Meva Salut o d’un SMS. Si és positiu, la comunicació 

la farà un professional sanitari.  

En cas que un professional docent o no docent del centre educatiu rebi un resultat 

positiu caldrà comunicar-ho al servei de prevenció de riscos laborals corresponent.  

Un resultat negatiu d’aquest test en l’alumnat o professionals que no estan 

correctament vacunats o no han passat la malaltia en els 6 mesos previs no 

eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 10 dies que dura el 

període d’incubació. Cal tenir present també que la durada de la quarantena es pot 

allargar si surten més casos positius en fer les proves PCR/TAR al GCE, de manera 

que s’allargarà 10 dies des del contacte amb els nous casos positius.  

Els i les alumnes hauran de ser a casa durant tots els dies que duri la quarantena i 

només podran sortir per les proves i visites mèdiques.  

Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del 

resultat de les PCR d’aquest grup, la quarantena s’haurà fer fins que hagin passat 10 

dies des que van estar en contacte a l’estança per última vegada.  

Si un alumne o alumna no fa la PCR com a membre d’un GCE per manca 

d’autorització o per alguna altra raó, haurà de completar la quarantena igualment com 

la resta de membres del grup.  

En tots els casos, l’autoritat sanitària, sobre la base dels resultats de l’estudi de cas 

que dirigeix, podrà decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant tests 

microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos.  
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No caldrà fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al 

centre educatiu.  

 

14. Pla de treball en cas de confinament 

En cas d’una nova situació de confinament d’un grup, nivell o de tot el centre, es 

preveu el manteniment del contacte amb les famílies mitjançant correu electrònic i 

telefònic. 

Tenint en compte l’experiència viscuda al confinament del curs 2020-21, en cas 

d’haver de confinar un grup, dos o tota la llar durant més de 15 dies consecutius es 

realitzaran les següents propostes en relació al seguiment i acompanyament de les 

famílies: 

- Seguiment de cadascuna de les famílies de manera individualitzada mitjançant 

trucada o videotrucada telefònica, mínim de manera quinzenal. Amb la intenció 

de realitzar un seguiment tant de la possible malaltia com de l’evolució i estada 

dels/de les infants amb les seves famílies a casa.  

- Realització de tallers de conta contes mitjançant videoconferència, mínim de 

manera quinzenal, aprofitant tot el treball que s’ha fet en relació a contes, 

cançons i rimes durant el primer confinament.   

- Realització de xerrades mitjançant videoconferència, mínim de manera 

quinzenal, entorn al desenvolupament dels/de les infants, la importància del 

lliure moviment, el material no estructurat i l’estètica aprofitant les reflexions i 

material realitzat durant el primer confinament.  

- Elaboració de les històries i documentacions pròpies dels/de les infants.  

 

D’altra banda, l’equip educatiu que no s’hagi de confinar per disposar de la pauta 

complerta de vacunació continuarà treballant al centre i el que hagi d’estar confinat 

continuarà teletreballant en ambdós casos realitzant tasques de coordinació, 

acompanyament de les famílies, creació de materials i recursos, reflexió, formació i 

anàlisi. 

Les tasques a realitzar variaran en funció del volum de personal docent que hagi 

d’estar confinat. Algunes de les tasques previstes a realitzar en situació de 

confinament serien:  
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- Claustre amb l’equip educatiu mínim un cop a la setmana. Les hores de 

coordinació dependran del personal docent confinat sent 2 hores de claustre en 

cas d’un únic grup confinat a mínim 6 hores setmanals de coordinació grupal. 

- Coordinacions per nivells. 

- Planificació i elaboració de tallers per famílies tipus, conta contes, rimes i 

cançons o xerrades.  

- Continuar amb l’aprofundiment i reflexions a partir de la formació entorn a 

cuidatges realitzats amb la formadora Rosa Paixà.  

- Donar resposta a les necessitats que es vagin identificant a partir del 

seguiment i comunicació amb les famílies. 

- Formació específica per a docents de l’etapa infantil 

- Planificació de projectes de millora i manteniment per a diferents espais de la 

llar d’infants 

 

15. Seguiment del Pla d’Organització i Obertura pel Curs 2021-22 

Es realitzarà un seguiment del Pla d’Organització i Obertura del curs 2021-22 per part 

de l’equip educatiu en les reunions de coordinació amb l’objectiu de elaborar propostes 

de millora que s’ajustin a cada moment i a les necessitats que puguin presentar els i 

les infants. 

A l’hora cada educadora, junt amb la direcció del centre, faran un control diari de quina 

és l’evolució de la situació i com l’organització del centre dóna resposta a aquesta. 

Les famílies, mitjançant l’AFA i el Consell Escolar, podran fer arribar les seves 

valoracions, suggeriments i propostes. 

Per un correcte seguiment de l’aplicació del present pla i la seva avaluació, la direcció 

de la llar es coordinarà amb la gerència de l’empresa Ingesol EPEL i el Departament 

d’Educació i PAO de l’Ajuntament de Cambrils. 

 

 

16. Annexes 

 

Carta informativa cas positiu al GEC que requereix quarantena preventiva 

Carta informativa cas positiu al GEC que no requereix quarantena preventiva 

Certificat per professionals que esdevenen contacte estret i han de fer TAR a farmàcia 
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Benvolguda família, 

Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos que hi ha hagut un cas positiu de coronavirus 

SARS-CoV-2 al grup de classe del vostre fill o filla. 

En primer lloc, us volem demanar tranquil·litat i la màxima col·laboració. La covid-19 és una 

malaltia lleu en infants i adolescents, però és molt important fer bé les quarantenes per tallar

les cadenes de transmissió i evitar que la malaltia continuï estenent-se a la comunitat. Això és 

especialment important per protegir les persones més vulnerables. 

Com que el vostre fill o filla és un contacte estret de l’infant o adolescent que ha donat positiu,

es recomana la realització d’una prova per detectar la covid-19 (actualment s’utilitzen les

proves PCR) i cal que faci un període de quarantena.  

A continuació, i seguint les indicacions de Salut, us trametem tots els detalls que heu de seguir: 

en el requadre de sota us indiquem on i quan es farà aquesta prova (bé sigui en aquest

mateix centre educatiu o bé en un altre punt). 

Per altra banda, s’han donat instruccions al grup de classe del vostre fill o filla perquè 
continuï l’activitat lectiva del dia al centre educatiu, sempre mantenint les mesures de

seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. Un cop acabada la 

jornada al centre, l’alumnat ha d’anar directament a casa per iniciar la quarantena (no poden fer 

activitats extraescolars). 

Encara que la PCR del vostre fill o filla sigui negativa, cal fer la quarantena durant tots els 
dies establerts. Amb una primera PCR sabem que en aquell moment no té la malaltia, però

aquesta es pot desenvolupar més tard mentre dura el període d’incubació del virus. És molt 

important, per tant, fer bé la quarantena i observar que no apareguin símptomes.  

Durant els dies de quarantena no es pot desenvolupar cap mena d’activitat fora del domicili, ni 

rebre visites de persones no convivents. Si apareixen símptomes, cal que consulteu el vostre 

centre d’atenció primària (CAP). 

És important aclarir que els contactes dels contactes estrets no han de seguir cap mesura 

especial. És a dir, els germans i germanes d’alumnes que estiguin fent quarantena, poden 
assistir a classe amb normalitat.

La recollida de mostres als centres educatius es fa mitjançant un frotis nasal, que és una tècnica 

molt senzilla, indolora i innòcua que consisteix a posar un bastonet a l’interior de les fosses 

nasals. 

Lloc de realització de la prova dels contactes estrets de la classe 

La prova es fa al mateix centre educatiu        Data: _________    Hora: _______ 

Us heu de dirigir a un punt centralitzat

  Lloc: ______________________________________  Data: _________    Hora: _______ 

Us heu de dirigir al vostre CAP
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Consells per fer correctament les quarantenes 

- En sortir de l’escola cal anar directament al domicili. No es pot assistir a activitats

extraescolars, ni a domicilis d’altres familiars o a altres llocs que no siguin el domicili

habitual.

- No es pot sortir del domicili, ni rebre visites de persones que no siguin convivents.

- Cal evitar el contacte amb persones vulnerables.

- En cas de contacte físic proper, especialment per a infants més grans de 6 anys, és

recomanable utilitzar mascaretes, tant pel que fa la persona que està fent la quarantena com

per a les persones convivents.

- Quan la persona que es troba en quarantena estigui fora de la seva habitació, si és més

gran de 6 anys i està acompanyada, ha de portar mascareta i rentar-se les mans de manera

freqüent, especialment, abans i després de sortir de l’estança. Cal ventilar bé la sala o

cambra.

- En el cas que es facin els àpats en comú cal fer un ús exclusiu dels estris, mantenir les

distàncies adequades i després ventilar bé l’estança.

- Totes les persones que conviuen s’han de rentar les mans sovint.

- Cal rentar la roba diàriament.

- Els jocs i les joguines no s’han de compartir i cal netejar-los i desinfectar-los de manera

adient.

- Cal netejar i desinfectar sovint les superfícies de contacte més freqüent (poms de les portes,

taules, cadires, etc.).

- Cal vigilar els símptomes i, si n’apareixen,  cal contactar amb el CAP de referència.

Data en què acaba la quarantena 

Data: __________ 

L’endemà d’aquesta data el vostre fill o filla inicia les classes al centre educatiu. 

Us agraïm la vostra col·laboració. 

Atentament, 

Equip directiu 
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Carta del circuit C. Alumnes immunitzats d’educació infantil i primària  
i de centres d’educació especial 

Benvolguda família, 

Us comuniquem que hi ha hagut un cas positiu de covid-19 al grup de convivència estable del 
vostre fill o filla. El vostre fill o filla no ha de fer el període de quarantena, perquè ha passat la 
covid-19 en els darrers 6 mesos o bé té la pauta de vacunació completa.1 Tot i així, com que és 
un contacte estret sí que es demana que es faci una prova per detectar la covid-19: en cas 
de tenir símptomes cal que us poseu en contacte amb el vostre centre d’atenció primària. 

En primer lloc, us volem demanar tranquilꞏlitat i la màxima colꞏlaboració. La covid-19 és una 
malaltia lleu en infants i joves, però és molt important fer les quarantenes per tallar-ne la cadena 
de transmissió i evitar que la malaltia continuï estenent-se a la comunitat. Això és especialment 
important per protegir les persones més vulnerables. 

La recollida de mostres es farà mitjançant un frotis nasal, que és una tècnica molt senzilla, 
indolora i innòcua que consisteix en posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals.  

Seguint els nous protocols de gestió de casos als centres educatius del curs 2021-2022, la prova 
indicada per al vostre fill o filla és un test d’antígens que s’ha fer al més aviat possible (en el 
termini màxim és de 4 dies) en un centre d’atenció primària o punt centralitzat2 que escolliu, 
sense necessitat de reserva prèvia. Si el resultat fos positiu, seria aleshores un cas confirmat de 
covid-19 i hauria d’iniciar un període d’aïllament de 10 dies. En cas de no fer-se el test en el 
termini màxim establert, el vostre fill o filla hauria de fer quarantena. 

És important aclarir que els contactes estrets dels contactes no són contactes i, per tant, no han 
de fer cap mesura especial. És a dir, els germans d’infants o adolescents que estiguin fent 
quarantena, poden assistir a classe amb normalitat. 

Us agraïm la vostra colꞏlaboració. 

Atentament, 

Equip directiu 

Indiqueu el lloc i data en què s'envia la carta 

                                                 

1 Es considera que les persones tenen una pauta de vacunació completa quan han passat 14 dies de la darrera dosi de vacuna 
o bé quan han passat la covid-19 i han rebut una dosi de vacuna fa almenys 14 dies. 

2 Podeu consultar la llista de centres d’atenció primària (CAP) i punts centralitzats disponibles per fer el test d’antígens al canal 
Salut, al web Escola segura del Departament d’Educació. La realització del test no tindrà cap cost per a l’usuari. 
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R/N: 20885/ED00255

Certificat per a la realització d’un test d’antígens (TAR) en una farmàcia. 
Personal del centre educatiu

Dades del centre

Codi del centre Nom del centre

Nom del director/a o titular

Dades del/de la professional

Nom i cognoms DNI/NIE/Passaport

Certifico: 

 Que aquest/a professional presta serveis en el centre que dirigeixo.

 Que ha estat contacte estret d’un cas positiu de covid-19 dins de l’entorn educatiu.

Seguint les directrius del Departament de Salut, se li ha de fer un test d’antígens al més aviat possible (el termini màxim és de 4 
dies) en una de les farmàcies habilitades.

Lloc i data

Signatura del/de la director/a del centre
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