
 
 

 

 

ACTA REUNIÓ COMISSIÓ COVID 

DIA: 29/10/2020 HORA: 14:30h  LLOC: Saló d’actes  

 ASSISTENTS: 

● Carmen Carreres. 
● Elio Jardón. 
● Enrique Francisco. 
● Pau Ciscar. 
● Teresa Ferris. 
● María Ferrer. 
● Bea Sanchis. 
● Alicia Fuentes 
● Nacho Colom. 

 ORDRE DEL DIA: 

●  Oració. 
● Lectura i aprovació acta reunió anterior. 
● Noves mesures per a previndre el COVID. 
● Valoració situació centre. 
● Precs i preguntes. 

  

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ: 

 En primer lloc, s’exposa el canvi que s’ha fet amb Infantil i Primària en l’entrada al col·legi. 
Infantil 5 entrarà a les 09:00h i eixirà a les 13:50h  i 2n de Primària entrarà a les 08:55h i eixirà 
a les 13:55h. 

Per altra banda, s’ha explicat els diferents canvis que ha hagut al protocol de coordinació del 
COVID gestionat pel Departament de Salut de la Ribera: 

- Els dies de confinament passen de 14 a 10. 
- Si hi ha un cas de possible positiu al centre es farà la PCR el mateix dia però, si el 

positiu es troba fora del centre es tardarà al voltant de 7 dies. 

Per altra banda, s’informa de que el centre a adquirit dos medidors de CO2 per a veure si la                   
ventilacion de les aules està siguent la correcta i, actuar al respecte. 

Per últim, es passa a l’apartat de precs i preguntes on la mestra Alicia Fuentes presenta la seua                  
inquietud per a traure als alumnes amb necessitats educatives.  

 

 

 



 
 

 

 
Es recalca que fins eixe dia no hi ha cap positiu en el centre i que el protocol del COVID està                     
portant-se a terme amb normalitat, tant el llavat de mans com l’ús de mascaretes i es fa molta                  
insistència amb la distància social sobretot en els més majors.  

ACORDS PRESOS 

S’ha concretat que la mestra de PT d’ESO i Primària podrà treure de l’aula, als alumnes amb                 
necessitats educatives, en un lloc pròxim a l’aula de l'estudiant i seguint les normes de               
seguretat per a combatre el COVID. 

 

  

  

  

  

 

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

  

 Signat:       Enrique Francisco Robledo 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


