
 
 

 

 

ACTA REUNIÓ COMISSIÓ COVID 

DIA: 02/12/2020 HORA: 14:10h  LLOC: Google Meet 

 ASSISTENTS: 

● Carmen Carreres.(Direcció) 
● Elio Jardón. (Cap d’estudis) 
● Enrique Francisco.(Coord. COVID) 
● Pau Ciscar.(Representant professors) 
● Teresa Ferris.(Representant professors) 
● María Ferrer.(Representant professors) 
● Bea Sanchis.(Administració) 
● Alicia Fuentes (Representant professors) 
● Nacho Colom. (Representant alumnat) 
● Ana Cerveró (Representant pares) 

 ORDRE DEL DIA: 

● Oració. 
● Lectura i aprovació acta reunió anterior. 
● Informació cas positiu centre. 
● Valoració mesures preventives centre.  
● Precs i preguntes. 

  

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ: 

Després de l’oració i aprovació de l’acta anterior es passa a al punt 2. 

Informació d’un cas positiu al centre, el dimarts 1 de desembre una familia de primer d’ESO                
informa a la direcció del centre que la PCR que li varen fer ha eixit positiva, el cas positiu no va                     
acudir al centre el dilluns. A continuació, es va posar en marxa el protocol de Salut pública i es                   
va enviar l'annex II amb les dades corresponents. Salut pública va contestar que es podia               
continuar donant classe amb normalitat i va adjuntar un document amb una carta per a les                
famílies.  

Les mesures que s’han dut a terme han sigut:  

- Entregar la carta de Salut Pública per a les famílies del curs implicat.  
- Neteja més exhaustiva de les aules.  
- Desinfecció per part de l'ajuntament de les zones comunes.  

El centre està complint amb les mesures de prevenció del COVID que són: ús de mascaretes,                
neteja de mans i distància social. Fins a la data de hui no s’havia registrat cap cas positiu, el                   

 

 

 



 
 

 

 
que fa entendre que les mesures són efectives. Encara que tot el protocol està portant-se a                
terme de forma satisfactoria es comenta que es podria millorar el moment de l’esbarjo en               
l’etapa de l’ESO. 

ACORDS PRESOS 

● Continuant concienciant als alumnes de la importància de la distancia social, no ens 
podem relaxar. 

● Es posaran uns cartells d’aforament en les zones del monte.  
● En la part del pati, on estan els punts, els alumnes hauran d’esmorzar en ells. 
● Es controlarà el temps que es dedica a esmorzar per evitar que utilitzen tot el temps 

d’esbarjo per a menjar, per això es dedicaràn 5’ de l’assignatura d’abans de l’esmorzar, 
perquè tinguen més temps.  

 

        Sense més assumptes que tractar es conclou la reunió sent les 15:00 hores del mateix dia. 

  

 Signat:       Enrique Francisco Robledo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


