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Com afecten les mesures de la darrera resolució del Departament de Salut a les 

sortides escolars planificades pels centres educatius? 

 

Benvolgut/da director/a,  

 

Us remetem el detall de l’apartat 2 de la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual 

s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 

pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Concretament, al punt 4, on s’especifiquen aquells 

aspectes incideixen en les sortides ecolars. 

 

(...) 

4 Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social) 

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla 

de convivència” a què fa referència l'apartat 2 de la Resolució, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit 

públic. En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el 

consum ni d'aliments ni de Begudes. 

No es consideren incloses en aquesta prohibició les persones que estiguin desenvolupant una 

activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, 

serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. Tampoc s'hi inclouen 

les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats de lleure infantil i 

juvenil  incloses les extraescolars i l'esport escolar) i les activitats d'intervenció 

socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el 

transport escolar, les quals es duen a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials 

aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT i la normativa relacionada. 

 (...) 

 

A la vista d’aquesta resolució entenem que no hi ha cap limitació en relació a les sortides escolars 

que la compresa a l’anterior norma i sempre que es mantinguin els criteris generals que determinen la 

normativa de prevenció general i sectorial sobre la pandèmia:  

1. Manteniment del “grup de convivència”,  

2. manteniment de la distància intergrups, i  

3. resta de mesures respecte a la mascareta i la neteja de mans i de l’entorn.  

  

Salutacions cordials, 

 

Carles Arias 

Cap de l'Oficina EduSalut BCN COVID19 


