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Cinquena onada! Prudència i responsabilitat
Nou pic de contagis en ple camí cap a la
immunitat de grup. Vacunar-se és més
que necessari per guanyar llibertats.
Els mesos de maig i juny
vam viure una flexibilització progressiva de les mesures de contenció de la COVID-19. Amb l’arribada del
bon temps, l’obertura d’espais i la represa d’activitat va
esdevenir una alenada d’aire
molt desitjada per tothom.
Però la relaxació de les mesures i l’entrada de la nova
variant Delta del virus SARSCoV-2, molt més contagiosa,
ha provocat un ràpid increment de contagis, principalment entre la població més
jove, encara no vacunada.
La vacunació contra la
COVID-19 a Catalunya va

a bon ritme. Els vacunòdroms, punts de vacunació massiva adaptats, els
Centres d’Atenció Primària
i darrerament també les
maratons de vacunació a
determinats indrets, han
permès que avui el 60,5%
dels catalans ja té una primera dosi de la vacuna i un
51,4% la pauta completa. En
termes absoluts, s’ha subministrat les dues dosis de
la vacuna a 4.039.064 ciutadans i 4.765.023 ja tenen la
primera dosi (segons dades
del Departament de Salut
del 19 de juliol de 2021).
Gràcies a la vacuna aconseguirem la immunitat de
grup, ja que amb els anticossos que ens proporciona podem bloquejar
el virus, reduir la seva
propagació i nombre
de contagis fins a xifres residuals. És moment doncs de seguir
impulsant les campanyes de vacunació i
la importància de vacunar-se per arribar a
tota la població. Només
així recuperarem les llibertats perdudes.

L’Atenció Primària torna a
estar saturada i esgotada.
Sembla difícil poder reprendre l’activitat assistencial
habitual en temps de pandèmia. Els pics de la Covid posposen l’assistència no urgent
i hi ha molta feina per fer, seguiments, controls, atenció
a la cronicitat… Aquest és el
gran repte d’avui: recuperar
el ritme assistencial d’abans
de la pandèmia, convivint
encara amb el virus, i veient
com s’adeqüen els nous models d’assistència (visites no
presencials, ús de les noves
tecnologies…) a les noves
necessitats de salut i socials
de cada territori. Cal consolidar les noves eines i maneres d’atendre els nostres pacients, per poder oferir una
atenció integral de qualitat,
centrada en la persona.
De nou, la cinquena onada
de la pandèmia posa al descobert la importància de la
Salut en tots els àmbits i en
tots els col·lectius. Cal reconèixer i felicitar cada dia la
gran tasca dels professionals
sanitaris i també a totes i cadascuna de les persones que
han dipositat la confiança
en la ciència i en el sistema
de salut. Gràcies per vacunar-vos, per protegir-vos i
per protegir-nos.
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Capacitats cognitives i
demències

La incidència de la Covid
ha crescut entre els
infants i adolescents,
d’aquí que la vacunació
en aquestes edats
esdevé clau per contenir
contagis i garantir
l’escolaritat presencial
el curs vinent.

L’entrenament mental,
l’activitat física i la vida
social són hàbits que
afavoreixen les capacitats
cognitives. Així i tot, algunes
persones desenvolupen
pèrdues progressives de
memòria, anomenades
demències.
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Certificat Covid digital

Dieta sense gluten

Per viatjar per Europa es
requereix un Certificat
Covid, disponible al
portal La Meva Salut,
que acredita la situació
vers la Covid-19 de cada
persona.

L’únic tractament efectiu
contra la celiaquia és la dieta
totalment exempta de gluten. Recomanacions pràctiques i llistat d’aliments que
no contenen gluten versus
els que en poden portar.

QUAE Soluciones creativas a medida
Tel. 93 174 00 64 - www.quae.es
Dipòsit legal: B-41601-2003

L’entrevista

Reservats tots els drets. Aquesta
publicació no pot ser reproduïda ni
totalment ni parcialment sense el
consentiment de l’editor.
2003. Premi “Jaume Aiguader i Miró” a
la millor comunicació sanitària.

Trobareu
l’entrevista al
Canal YouTube
Revista FerSalut

Parlem sobre l’Alzheimer i deteriorament cognitiu
Revista impresa en paper reciclat

Entrevista a la Dra. Nina Gramunt, Neuropsicòloga i directora tècnica de
l’Àrea Social de la Fundació Pasqual Maragall.

Infants

Vacunació
Covid en
infants i
adolescents
Des del mes de gener de
2021, en la majoria dels
països europeus, ha crescut
la incidència de la covid
entre els adults joves i
adolescents, alhora que s’ha
reduït la de les persones
de més de 60 anys. La
incidència del grup de 10-19
anys s’ha situat al nivell dels
adults joves, considerantse efecte directe de la
vacunació extensa de les
persones de més edat.

Les taxes d’hospitalització
dels adults de més de 60
anys s’han reduït a favor de
les de 25 a 59, mentre que les
dels adolescents continuen
essent molt rares, sobretot
en els que no tenen criteris
de risc (obesitat, hipertensió, diabetis, etc.). Així i tot,
hi ha estudis que apunten
per un major risc global associat a l’edat entre 10 i 19
anys, com és la síndrome
multisistèmica pediàtrica.
Recentment s’ha comunicat la presència creixent de
simptomatologia persistent,
després de diverses setma-

S’observa un augment
evident i galopant de la
transmissió de la malaltia
entre els adolescents
nes des del diagnòstic, entre
els majors de 10 anys.
A més, la creixent presència
de noves variants de SARSCoV-2 és més evident en els
joves. Això es relaciona directament amb la vacunació
de la gent gran, però també
amb la major freqüència
d’interacció social dels adolescents.

Efectivitat de la vacuna en
aquestes edats

Dra. Rosamaria Casademont i Pou
Pediatra
Atenció Primària Vallcarca-Sant
Gervasi
@aprimariavsg

S’ha demostrat l’efectivitat de les 4 vacunes de la
Covid que es posen a Catalunya sobre la reducció de
la transmissió comunitària
del SARS-CoV-2. D’aquí que,
a mitjans de maig de 2021,
es va fer una recomanació
universal de vacunar a tots

els adolescents a partir dels
12 anys al Canadà, USA i
més tard a Alemanya i Itàlia, des que l’ACIP (Comitè
assessor de vacunes dels
USA) va determinar que la
Covid-19 en adolescents és
un problema de salut pública important.

Infants

Objectius de la
vacunació als adolescents
Partim de la base que la vacuna ofereix protecció individual del vacunat, però
també ofereix protecció
indirecta en reduir la circulació del virus en la comunitat. Vacunant als adolescents volem aconseguir:

2. Evitar i prevenir l’impacte de la pandèmia a nivell
de salut mental dels adolescents.

L’Equip d’Atenció Primària
continuarà sent clau en el
bon desenvolupament del
nou curs escolar. També s’està treballant en el
model d’Escola Promotora de Salut. Les dues entitats treballaran colze a
colze per guanyar salut a
l’escola.
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Les famílies, per la seva
banda, han d’estar conscienciades a seguir en tot
moment les pautes i indicacions recomanades per
Salut, que actuarà segons
l’evolució de la pandèmia.
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3. Permetre que es puguin
mantenir oberts els centres educatius, ja que es
tracta d’una prioritat en
salut pública. Hi ha evidència científica que el
tancament de l’escola de
forma aïllada no és una
mesura efectiva, a diferència del grup bombolla que ha resultat molt

4. Reduir la possibilitat que
noves variants del virus
comportin una major incidència de formes greus
en adolescents.
www.fersalut.cat

1. Reducció de la transmissió i indirectament de la
simptomatologia persistent en adolescents afectats.

exitós (grup estable de
convivència) junt amb les
mesures d’higiene, distància, mascareta i ventilació.

Enllaços d’interès

https://vacunasaep.org
secció: Professionals -> ACIP covid

https://canalsalut.gencat.cat/ca
secció: Salut A-Z-> Vacuna Covid-19

https://www.ecdc.europa.eu/en
Cercador: vaccination of adolescents

Gent Gran
La memòria i
les capacitats
cognitives:
activem la
nostra ment,
evitem oblits!

El cervell, com tots
els òrgans del cos,
envelleix amb el pas
dels anys i això es
veu repercutit en les
neurones. És per això
que mantenir-nos
actius cognitivament
al llarg de tota la vida
és clau per afavorir la
salut cerebral.
Així i tot, algunes
persones desenvolupen
una pèrdua
progressiva i global
de les capacitats
cerebrals (entre
elles la memòria),
les anomenades
demències.

Beatriz Delgado
Infermera
EAP Sardenya, Centre Universitari
@eapsardenya

L’entrevista
Parlem sobre Alzheimer i deteriorament cognitiu
Entrevista a la Dra. Nina Gramunt, Neuropsicòloga
i directora tècnica de l’Àrea Social de la Fundació
Pasqual Maragall.
Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Gent Gran

Què podem fer per mantenir una ment activa?
Per mantenir activa la ment
i no perdre capacitats cognitives, o fins i tot millorar-les, és important seguir
uns hàbits de vida saludables. L’activitat mental i
física, així com mantenir
compromisos socials també
s’associen a un envelliment
cognitiu saludable.
1. Mantenir-se actiu
físicament, mentalment i
socialment

• Mantenir una xarxa
social i participar en
activitats grupals que
fomentin la relació amb
altres persones.
2. Portar una vida sana
• Procurar un descans i
un son reparador.
• Seguir una dieta equilibrada.
• Evitar el tabac i l’alcohol.
3. Controlar les nostres
preocupacions

| 2021 |
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Recorda: No hi ha cap pastilla que augmenti l’agilitat
mental. Cuidar-se cada dia és la clau!
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• Procurar solucionar els
nostres problemes, preocupacions,
ressentiments, etc.
• Procurar controlar l’estrès i l’angoixa aprenent senzilles tècniques
de respiració i relaxació
que són de gran ajuda.
Moltes persones troben
també benestar en la
meditació.

www.fersalut.cat

• Intentar fer activitats noves i canviants: assistir a
classes d’algun tema que
ens interessi (escacs, cuina, música, ordinador,
idiomes, etc.). Cursos relacionats amb la nostra
professió o diferents de
la nostra activitat habitual.
• Gaudir de noves aficions:
pintura, fotografia, restauració de mobles, tocar
un instrument musical,
aprendre cant…

• Fer activitats fora de casa,
com cantar a una coral o
fer visites culturals.
• Practicar activitat física:
caminar
aproximadament 30 minuts al dia o
d’altres activitats cardiovasculars, com fer gimnàstica, excursionisme,
etc.
• Participar en activitats
socials: festes populars,
campanyes
solidàries,
col·laborar amb altres
persones que puguin necessitar ajuda. Organitzar
trobades amb amics o familiars.
• Llegir habitualment un
llibre, revistes i/o premsa.
Escoltar la ràdio.
• Escriure un diari o poesia.
• Mirar poca televisió. Mentre es veu la televisió podem emocionar-nos (plorar, riure, enfadar-se…)
però la capacitat de pensar disminueix.
• Seguir una rutina en les
activitats setmanals.

Gent Gran

Què és la demència?

www.fersalut.cat

La demència és un conjunt de signes i
símptomes produïts per una alteració
cerebral que provoca la pèrdua de
capacitats cognitives de la persona
afectada, quelcom que acostuma a anar
acompanyat d’alteracions de l’estat
d’ànim i la conducta, impactant en el
desenvolupament autònom de la persona
per continuar amb la seva vida quotidiana.

Cal remarcar que no tot deteriorament
cognitiu és indicatiu d’una síndrome de
demència

Nº 106
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Tipus de demència
• L’Alzheimer és la causa
més freqüent de demència. En aquesta malaltia,
es produeix una pèrdua
progressiva i generalitzada de les neurones
(es tracta d’una malaltia
neurodegenerativa) que
provoca que el sistema
nerviós no pugui realitzar la seva funció amb
normalitat. Inicialment,
els símptomes més característics de la malaltia són els oblits. Aquests
solen ser freqüents, importants (s’obliden co-

ses rellevants, no només
coses sense importància)
i progressius. Aquests
oblits van acompanyats
d’alteracions del llenguatge, d’orientació, de
la capacitat per fer coses
i de les relacions emocionals.
• La demència vascular. És
el segon tipus més freqüent de demència. És
causada per alteracions
de la circulació sanguínia en diferents regions
del cervell, provocant

una insuficiència o privació d’oxigen i nutrients,
claus per un correcte
funcionament cerebral.
Els canvis cognitius poden aparèixer de manera ràpida després d’un
ictus o accident cerebrovascular. A diferència de
l’Alzheimer, l’inici pot
ser més o menys brusc i
la progressió és variable,
perquè està relacionada
amb la localització i la
quantitat d’alteracions
vasculars que es vagin
produint en el cervell.

Gent Gran

Fundació Pasqual Maragall,
per un futur sense Alzheimer
Fundació privada sense
ànim de lucre, va néixer
l’abril del 2008 fruit del
compromís públic de
Pasqual Maragall, exalcalde
de Barcelona i President de
la Generalitat de Catalunya,
després de ser diagnosticat
d’Alzheimer.

www.fersalut.cat
secció: Gent Gran-> Memòria

https://fpmaragall.org/ca/

JULIOL - AGOST

Enllaços d’interès
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Compta amb el suport
econòmic d’empreses
mecenes i una xarxa de
socis i donants que fan
viable el seu projecte.
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• Impulsar la recerca
científica per vèncer
la malaltia, a través de
l’institut Barcelonaβeta
Brain Research Center
(BBRC) dedicat a la
prevenció de l’Alzheimer,
on es desenvolupen
diferents projectes i
estudis internacionals
majoritàriament
destinats a la detecció
precoç. Cal destacar
l’Estudi Alfa, centrat
en la fase preclínica

www.fersalut.cat

Amb una clara vocació
d’aconseguir un futur sense
Alzheimer en què envellir
sigui una etapa més de
la vida, amb plenitud per
gaudir-la, la Fundació té per
objecte:

de la malaltia, amb
participants sans però
amb antecedents
familiars.
• Oferir suport i
acompanyament als
cuidadors que fan front a
la malaltia dia a dia, amb
programes de teràpia
grupals, de formació i
suport emocional.
• Accions de divulgació
per donar a conèixer
la malaltia, la
seva acceptació i
normalització dins la
societat.
• Campanyes de
sensibilització i
notorietat per aconseguir
el ressò mediàtic i polític
que es mereix.

Família
Certificat
COVID digital
Viatja segur
per Europa
Tot i que no podem
abaixar la guàrdia vers la
pandèmia sí que podem
tenir un petit respir
amb la progressió de la
vacunació. És per això que
recentment s’ha establert
un document acceptat
per tots els països de la
Unió Europea i que és
totalment gratuït, on
s’acredita la situació vers
la COVID de cada persona.
Cal recordar que no és
un document obligatori,
però si podrà ser requerit
per entrar al país si les
autoritats ho determinen.

Albert Planchuelo
Infermer
EAP Poble Sec - CAP Les Hortes
@CAPLesHortes

Tipus de
Certificats
COVID
Depenent de la situació
personal de cadascú, existeixen 3 documents:
• Certificat de vacunació
contra la COVID: Estar
correctament vacunat
amb la dosi completa,
sempre que ja hagin passat els 14 dies de la darrera dosi. Cal saber que el
nombre de dosis varien
segons la vacuna administrada: 2 Dosis (Pfizer,
AstraZeneca i Moderna)
i 1 Dosi (Janssen).
En aquest aspecte, hi
ha països que han autoritzat l’administració
d’una sola dosi en pacients que ja hagin passat
la COVID, com és el cas
d’Espanya,
independentment de la vacuna
administrada.
• Certificat de Recuperació de la COVID: Cal haver passat la COVID-19 i
que consti el resultat de
PCR Positiva en el Sistema de Salut, almenys 11

dies abans de demanar
el certificat.
• Certificat de prova diagnòstica COVID-19 negativa: Haver obtingut
una PCR Negativa en les
72h anteriors a l’expedició del certificat. En
aquest cas, dependrà de
cada país l’acceptació
del resultat i la validesa,
segons els dies que hagin passat des del moment de la prova.

Família

Quan entrarà
en vigor?

www.fersalut.cat

Quina
informació hi
apareix?

https://canalsalut.gencat.cat/ca
secció: Salut A-Z -> Certificat Covid digital

http://www.fersalut.cat
secció: El teu CAP-> Targeta sanitària europea

JULIOL - AGOST

Enllaços d’interès

També us recomanem que
per viatjar per Europa porteu la Targeta Sanitària
Europea, per tal de poder
ser atès a un centre sanitari públic de qualsevol lloc
d’Europa sense cap cost addicional.
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Per poder-lo descarregar
només cal que accedeixis
al portal La Meva Salut a la
secció “Vacunes i certificat
COVID digital de la UE”. El
període de validesa depèn
de cada certificat i estarà especificat a cadascun
d’ells en el moment de la
seva expedició.

A partir de l’1 de juliol de
2021 entra en vigor a tota
Europa i podrà ser requerit
per viatjar.

Nº 106

En aquests certificats apareixen les nostres dades
personals identificatives,
la informació especificada
segons el certificat: Data
PCR negativa, recuperació
COVID-19 o les dosis de la
vacuna rebudes. També
apareix un codi QR amb el
qual es podrà comprovar la
veracitat del document.

On el puc
descarregar?

Salut
La celiaquia

Quan cal una
dieta sense
gluten?
La dieta sense gluten
és indispensable pels
celíacs, perquè el
seu contacte continu
els produeix lesions
intestinals. I ha de ser
permanent si no volen
tenir símptomes, En
canvi, els intolerants
podran prendre
aliments amb gluten
uns mesos després de
retirar-lo.

Jordi Arrufat
Metge de família
EAP Sarrià, Vallvidrera, Les Planes
@CapSarria

És el quadre clínic produït per la ingesta continua de gluten, quan s’és
al·lèrgic al mateix. L’únic
tractament efectiu és la
dieta totalment exempta
de gluten. Es manifesta de
diferents maneres, segons
l’edat d’inici de l’al·lèrgia.
En les persones adultes
hi ha dos grans grups de
símptomes:
1. Intestinals:
diarrea, distensió abdominal, acumulació
de gasos, dolor abdominal, nàusees,
restrenyiment i vòmits.

2. Generals: fatiga i
pèrdua de pes, anèmia (per manca de
ferro),
osteoporosi, erupció cutània
amb picor i ampolles, deteriorament
de l’esmalt dental i
úlceres bucals, mal
de cap, i lesions en
el sistema nerviós,
amb formigueig i
entumiment en els
peus i les mans,
possible
pèrdua
d’equilibri i deteriorament cognitiu.

Salut

dona efectes de més gravetat, com pèrdua de pes,
irritabilitat, baixa estatura
i pubertat tardana.

www.fersalut.cat

En nens l’afectació és més
significativa perquè els
agafa en època de desenvolupament. Els menors de
dos anys poden tenir símptomes digestius (vòmits,
diarrea crònica, distensió
abdominal) i generals (retard del desenvolupament,
falta de gana, i atròfia muscular progressiva). Però a
partir dels 2 anys, si no s’ha
retirat el gluten, la clínica
és més important perquè

13
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Salut

www.fersalut.cat

El gluten i els
aliments

Nº 106
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El gluten és una proteïna
present en alguns cereals
com el blat, l’ordi, el sègol
i possiblement en la civada
i els seus derivats: sèmola,
camut (varietat de blat) i espelta (també conegut com a
blat verd o blat salvatge). Per
això cal eliminar de la dieta qualsevol producte que
porti com a ingredient: blat,
civada, ordi, sègol i triticale
(cereal obtingut per encreuament de blat i sègol), que
es troben com a cereals però
també en forma de midó i
farina, i per tant en els pans
i pastes alimentàries.
En el moment actual, la legislació alimentària europea
exigeix que en l’etiqueta
dels aliments s’especifiqui la
composició quan pugui contenir algun component amb
gluten, independentment
de la quantitat en què estigui present. No obstant això,
persisteixen dos problemes:
1. la necessitat de
conèixer els noms de
tots els components
cereals i additius que
tenen gluten.
2. la incertesa de si les
matèries primeres
no s’han barrejat
o contaminat amb
altres que contenen
gluten.

Salut

Recomanacions

No contenen gluten:

Poden portar gluten:

Hidrats de carboni: arròs,
blat de moro, soja, patates,
tapioca, fesols, sorgo, quinoa,
mill, fajol, amarant i farines
de nous; fruites, verdures,
llegums; sucre, mel.

Pans, cròtons, pastes, carns
processades, brous o sopes
concentrades, succedanis de
cansalada, farcits, productes
marinats, guarniment, midó o
farina per espessir, hòsties de
comunió, imitació de marisc,
productes arrebossats o
salses.

Les mesures pràctiques
més segures pels celíacs
i els intolerants al gluten
consisteixen en:
1. No adquirir aliments
sense etiquetatge o
dubtosos sobre els seus
components.

3. Consultar amb freqüència els llistats d’aliments
fabricats amb garantia
d’absència de gluten que
proveeixen les associacions de celíacs.

Proteïnes: carns, peix i marisc
frescos o congelats sense
arrebossar o en conserva en
oli, ous.
Altres: cafè en gra o mòlt;
infusions i refrescos; vins
i begudes escumoses; sal,
vinagre de vi, espècies en
branca i gra i totes les espècies naturals no preparades.

https://www.celiacscatalunya.org
secció: Celiaquia

JULIOL - AGOST

https://canalsalut.gencat.cat
secció: Malaltia celíaca

15

| 2021 |

Enllaços d’interès

Si en l’etiquetatge consten els
següents ingredients: gluten,
cereals, farina, proteïna vegetal, hidrolitzat de proteïna,
malta o xarop de malta, amilacis, fècula, fibra, espessant,
sèmola, proteïna, extracte
de malta, llevat, espècies,
aromes, midons modificats
E-1404 (Midó oxidat). E-1412
(Fosfat de diamidó). E-1414
(Fosfat acetilat de midó).
E-1422 (adipat acetilat de
diamidó). E-1442 (Fosfat
de hidroxipropil diamidó).
E-1410 (Fosfat de monoamidó). E-1413 (Fosfat fosfatat
de midó). E-1420 (Midó
acetilat). E-1440 (Hidroxipropil midó). E-1450 (octenil
succinat de midó)

Nº 106

4. Comprar productes amb
certificat de qualitat
d’aliments sense gluten.

Greixos: Llet i derivats, olis i
mantegues.

www.fersalut.cat

2. Menjar en restaurants o
establiments que puguin
garantir que les matèries
utilitzades no contenen
gluten.

Escoles i
CAP units
contra la
COVID-19
La Unitat Salut i Escola
es va crear arrel de la
necessitat generada
per la pandèmia durant
el curs escolar 20202021 com a organisme
d’enllaç entre Salut i
Educació. Es va crear
la figura de RECO
(Referent escola Covid).

Verónica González
Administrativa

Mònica Puig
Infermera

Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
@aprimariasvsg

Qui som i a qui atenem?
La Unitat està constituïda
per una figura d’infermeria
i una d’administrativa,
que en coordinació amb
les direccions escolars, ha
fet front a la pandèmia.
L’equip ha valorat individualment cada cas, ha pres
les decisions i adoptat les
mesures que, segons el pro-

tocol marcat s’havien de
prendre, i dut a terme les
actuacions corresponents.
Durant aquests mesos la
Unitat ha donat resposta
a 39 centres educatius de
perfils i entitats diferents
del territori de Vallcarca i
Sant Gervasi amb un total
de 14.175 alumnes.

www.fersalut.cat

Què fem i com ho fem?

Durant el curs s’han impartit tres reunions virtuals
entre els referents escolars
i la Unitat, que han estat
enriquidores i satisfactòries
per a tot el personal.

JULIOL - AGOST

A l’inici del segon trimestre, després de les vacan-

Durant les diverses onades
de la pandèmia hem necessitat suport addicional
de companys, tant d’infermeria com d’administratius, gràcies a ells hem
pogut donar resposta a les
necessitats existents.
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Vàrem començar amb certa incertesa, gairebé improvisant, sobre la marxa,
volent gestionar el millor
possible la situació i donar
una resposta ràpida i eficient a cada cas. Al cap de poc
temps ja havíem creat un
sistema completament nou
que va funcionar molt bé.

ces de Nadal, vam preparar
un cribratge voluntari als
2.266 professionals docents
i no docents dels nostres
centres. Es van recollir
1.897 mostres, amb un resultat de 12 positius i 1.885
negatius.

Nº 106

L’objectiu era aconseguir
normalitzar al màxim el
curs escolar mitjançant la
comunicació, la valoració
de cada cas, la resolució de
dubtes i la realització de
PCR als Grups de Convivència Estable (GCE). Aquests
han estat els mecanismes
d’actuació de la Unitat.

www.fersalut.cat

De quines xifres
estem parlant?

Nº 106
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A mitjans de juny, just
abans de la fi del curs lectiu, s’havien confinat un
total de 397 grups de convivència estable i s’havien
realitzat 11.317 PCR durant
el curs, amb un total de 997
resultats positius d’alumnes
i docents. L’organització, la
coordinació i la implicació
van ser la clau de l’èxit per
abordar i afrontar la pandèmia des d’una vessant holística i integradora.
Durant el curs escolar, vam
viure 4 onades, on cada una
d’elles ha presentat la seva
particularitat.

La nostra
valoració final
L’inici del curs va ser costós, amb un elevat nombre
de casos positius, dubtes,
consultes i incerteses, que a
poc a poc va anar evolucionant cap a una situació de
més estabilitat i control.
Ha sigut molt dur en alguns
moments, sobretot a l’inici
i al pic de cada una de les
onades. Treballàvem moltíssim i tot i així de vegades
semblava que no arribàvem
a tot. Hem patit, hi havia
nervis, i, en algunes ocasions, teníem la sensació que
no arribaria el final, que
no ho podríem controlar...
però al final sempre ens
n’hem sortit.

Afirmar, però, que tot i
aquestes temporades dures, tant en el dia a dia
d’abans com des de la relativa tranquil·litat actual,
podem dir de tot cor que
ha sigut una experiència
bonica pel que implica, enriquidora, que ens sentim
orgulloses de la feina feta,
formant un equip eficient
i ben avingut. Que ens ho
enduem per sempre, i ho
tornaríem a fer sense dubtar-ho.

Ha estat un any
diferent, un any
complicat i difícil,
però també un
any proactiu,
d’aprenentatge i de
vincle amb les escoles
del nostre territori.
Ens emportem
la gratificació i
satisfacció de la feina
feta durant aquest
curs

Després del
final de curs

Protocol elaborat pels departaments d’Educació i de Salut

Comparativa de les mesures organitzatives respecte del curs 2020-2021
Curs
2020
2021

Curs 2021-2022
Educació presencial a totes les etapes.

Organització en grups de convivència estable.
Mínim,
1,5 metres.

Obligatòria,
excepte a l’aula
d’un grup de
convivència estable
d’educació infantil.

No hi ha distància mínima entre membres
d’un mateix grup de convivència estable.
Ús de la mascareta, si bé es pot revisar
si l’evolució de la pandèmia i el pla de vacunació
ho permeten.
Neteja i desinfecció d’espais un cop al dia,
al final de la jornada escolar.

No s’ha de prendre la temperatura a l’entrada.

Presa de
temperatura
abans d’entrar
al centre.

És important mantenir el protocol de ventilació.

Els infants
no poden dur
joguines a l’escola
ni intercanviar
material.

Es pot intercanviar i compartir material.

Al menjador,
s’han de mantenir
els grups de
convivència estable
i no s’hi poden
compartir estris.

Entrada i sortida del centre esglaonades, si bé
no hi ha cap interval de temps mínim entre grups.
Al pati, es permet la interacció
entre diversos grups de convivència estable,
si bé cal que facin ús de la mascareta.

#EscolesSegures #EscolesObertes

https://canalsalut.gencat.cat
Secció -> Salut A-Z -> Salut/Escola

Al pati,
no hi pot haver
interacció entre
grups de
convivència.

JULIOL - AGOST

Al centre, fluxos de circulació de persones
establerts.
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El menjador s’organitza en grups de convivència
estable i s’hi poden compartir estris com
les gerres d’aigua o les setrilleres.

Torns d’entrada
i de sortida
en intervals
de 10 minuts
entre grups.

19

Rentat de mans freqüent, amb sabó
o gel hidroalcohòlic.

Enllaços d’interès

www.fersalut.cat
Secció -> El teu CAP -> Vallcarca

Neteja i desinfecció
de les superfícies
d’ús comú freqüent
al llarg del dia i
també al final de la
jornada escolar.

Nº 106

• Curs vinent: es preveu que el proper curs
escolar 2021-2022 les
mesures als centres
siguin les mateixes
adoptades fins ara
(veure infografia). Pel
que fa a la figura del
RECO encara no tenim
indicacions ni protocols a seguir. El punt
d’inflexió, en tot cas,
serà la immunitat de
grup adquirida.

Maig
2021

Mesures organitzatives dels centres educatius
per al curs 2021-2022

www.fersalut.cat

• Estiu: durant el període de vacances, la
gestió i valoració dels
casos al lleure els assumeix l’Agència de
Salut Pública de Barcelona, entitat que ha
comunicat a escoles
i a centres de lleure
la manera a procedir
i amb qui i com contactar en cada cas. La
unitat s’ha encarregat
de la gestió de casos a
escoles bressol i cicles
formatius que encara
mantenien activitat
docent.

cat
informació
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