FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE SALUT ALS
CENTRES EDUCATIUS
La Comissió de Salut té com a finalitat integrar totes les iniciatives i accions dirigides a
millorar la salut i el benestar dels infants, dels joves i de la resta de la comunitat
educativa per tal que s’adoptin hàbits de vida saludables en un entorn favorable per a
la salut.
COMPOSICIÓ
a. Composició:
● Una persona que sigui membre de l’equip directiu.
● Una persona que sigui membre de l’equip de suport, preferentment que
sigui membre dels serveis d’orientació.
● Una persona docent que coordina el programa CEPs (en el cas que n’hi
hagi).
● Una persona que representi el centre de salut de referència.
● Una persona que representi a les famílies.
● Una persona que representi el personal no docent.
Una de les persones docents realitzarà la coordinació de la comissió de
salut.
b.- Termini de constitució
Els centres educatius tindran fins dia 23 d’octubre de 2020 per constituir la
comissió de salut i obtenir dades dels alumnes vulnerables o convivents amb un
familiar vulnerable que no poden assistir presencialment al centre.
Les persones que han de participar a la Comissió de salut han de tenir present tot el
relacionat
amb
la
Llei
de
Protecció
de
dades,
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. Publicado en: «BOE» núm. 294, de 06/12/2018.
ACTUACIONS DEL CENTRE EDUCATIU AMB ALUMNES QUE PATEIXEN MALALTIES
QUE REQUEREIXEN UNA ATENCIÓ SANITÀRIA
a.- Alumnes amb patologia crònica
Per poder procedir a realitzar les actuacions pertinents, el pare, mare o tutor legal de
l’alumne ha de signar i lliurar al responsable del centre educatiu:
a) La clàusula de protecció de dades. El pare, mare o tutor legal de l’alumne/a ha
de signar i lliurar la clàusula de protecció de dades, la qual li proporcionarà el
professional sanitari o el centre educatiu (una còpia ha de ser custodiada a la
història clínica i a l’expedient de l’alumne).
b) La fitxa de l’alumne/a amb patologia crònica. Aquesta informació ha de ser
registrada a l’apartat de Dades Sanitàries del Gestib
c) L’informe de necessitats d’atenció sanitària de l’alumne, en el cas que sigui
necessari. En el que consti el pla de les actuacions a realitzar durant la jornada
escolar. 1
Aquesta informació s’ha d’actualitzar sempre que hi hagi un canvi en les pautes de tractament o
d’actuació, i revisar-la a l’inici del curs escolar.
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b.- Alumnes vulnerables a la COVID-19:

És consideren alumnes vulnerables a la COVID-19:
●
●
●

Aquells que no poden assistir presencialment al centre per la
vulnerabilitat.
Els que hi poden assistir, però amb mesures estrictes de protecció
individual.
Els alumnes que conviuen amb un familiar vulnerable per a la
COVID-19

En aquests casos el metge/pediatre d’aquest alumne, a petició de la família, lliurarà un
informe clínic en el que consti la patologia que tingui l’alumne i si es possible
especificarà si aquesta reuneix criteris de vulnerabilitat per a la COVID-19. No
s’emetran certificats mèdics que especifiquin si l’alumne pot o no assistir al centre
educatiu.

En cas que l’informe no s’especifiqui la patologia o si aquesta reuneix criteris de
vulnerabilitat, s’ha d’enviar un correu, sense incloure el nom del pacient (alumne) a:
educovidgapm@ibsalut.caib.es, amb la finalitat de valorar el cas.
En el cas que no quedi suficientment justificat que l’alumne presenta una patologia
vulnerable a la COVID-19, no es podrà acceptar l’absència de l’alumne al centre
educatiu. En aquests casos correspondrà als serveis d’orientació realitzar el seguiment
de l’absentisme.
Si l’alumne conviu amb un familiar vulnerable davant la COVID 19, la família presentarà
l’informe al CE i aquest ho remetrà a l’inspector del centre educatiu que posarà en
marxa el procediment per valorar la vulnerabilitat.
Contactes per informació COVID:
EDUCOVID: Per equips directius.
- Mallorca: 971 489 127, educovidgapm@ibsalut.caib.es
- Eivissa-Formentera: 689 516 232, 689 948 394, cceducovidef@asef.es
- Menorca:
- Ponent (Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn): 689 624 246,
asme.educovid.ponent@ssib.es
- Centro (Alaior, Es Mercadal): 606 895 395,
asme.educovid.centre@ssib.es
- Llevant (Maó, Sant Lluís, Es Castell): 660 834 289,
asme.educovid.llevant@ssib.es
INFOCOVID PEDIATRIC: Per famílies, 900 700 222
INFOCOVID GENERAL: Per la població general, 900 100 971
Direcció General de Salut Pública: Pels centres o les famílies amb dubtes generals no
assistencials (no relacionades amb casos o contactes estrets), 900 101 863,
educacovid@dgsanita.caib.es
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