
ANNEX  1.  Informació  a  famílies  i  alumnat  major  d’edat  a  l’inici  del  curs  escolar
2020-2021

Localitat i data 

Benvolguda famí�lia / benvolgut alumne o alumna:

Les caracterí�stiques especials que acompanyen l’inici d’aquest curs escolar a consequ= e�ncia
de la pande�mia de COVID-19 han determinat que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pu� blica,  juntament  amb  la  d’Educacio� ,  Cultura  i  Esports,  hagen  establit  un  protocol
d’actuacio�  conjunt perque�  els centres educatius siguen espais de convive�ncia saludables.

En  aquest  sentit,  es  fa  necessari  el  compromí�s  de  tota  la  comunitat  escolar  en  el
compliment de les mesures de prevencio�  i proteccio�  recomanades, entre les quals resulta
fonamental la col·laboracio�  de les famí�lies i de l’alumnat major d’edat, amb les segu= ents
actuacions:

- Notificar les causes d’abse�ncia de l’alumne o alumna per motius de salut al tutor de
l’alumne o alumna en el centre escolar.

- Verificar dia� riament l’estat de salut al domicili, abans que l’alumne o alumna acudisca
al centre educatiu, i comprovar que no te�  la temperatura per damunt de 37,5 °C (sense
haver pres antipire� tics) ni una altra simptomatologia que puga estar associada amb la
COVID-19  (tos,  malestar,  congestio�  nasal,  diarrea,  vo� mits…).  Ate�s  que  aquests
sí�mptomes poden ser comuns a altres infeccions pro� pies de l’etapa infantil i juvenil, la
febre  ha  de  ser  sempre  un  criteri  perquè  els/les  escolars  no  acudisquen  al
centre educatiu.

- En cas que hi haja símptomes compatibles, els alumnes/es no han d’assistir al centre
educatiu. La famí�lia haura�  de contactar amb el centre de salut (figura en la targeta SIP)
o mitjançant l’app GVA Coronavirus per a mo� bils. Tambe�  es pot demanar consulta a
trave�s  de  la  web  [http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-
va.html].  L’equip pedia� tric  o  metge de famí�lia  habitual,  segons l’edat de l’alumne o
alumna, indicara�  quan pot reprendre l’activitat educativa presencial.

- Tampoc  hauran  d’acudir  al  centre  escolar  en  cas  de  trobar-se  en  situacio�  de
quarantena per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb sí�mptomes o
diagnosticada  de  COVID-19  fins  que  li  ho  indique  el  pediatre/a  o  metge/essa  de
famí�lia.
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- En l’alumnat que presente condicions de salut que els faça me�s vulnerables, com ara
malalties cro� niques de complexitat elevada que es puguen agreujar pel SARS-CoV-2, es
valoraran de manera conjunta amb la famí�lia/tutors i l’equip pedia� tric les implicacions
de reprendre l’activitat educativa presencial en el centre educatiu.

Si  necessiteu  informacio�  addicional  podeu  contactar  amb  el  tele� fon  especí�fic  que  ha
establit la Generalitat Valenciana per a donar suport a la comunitat educativa en aquest
curs escolar: …………………….

Rebeu una salutacio�  cordial.

  
       Signatura

Centre de salut pu� blica
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COMPROMÍS DE COL·LABORACIÓ I COMPLIMENT DELS REQUISITS PER
A ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU

He llegit atentament la informacio�  que conte�  aquest document i em compromet a seguir
les pautes que s’hi estableixen.

   
           Em compromet a prendre la temperatura del meu fill o filla abans d’acudir al centre

            Em compromet a prendre’m la temperatura abans d’acudir al centre educatiu

Nom i cognoms de la persona responsable 

Data   __ /__ /____

Signatura
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