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Aquest document ha d’aplicar-se en el marc del conjunt de mesures de prevenció i 

protecció de la salut contemplades en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021. 

Segons la situació epidemiològica podria ser necessària alguna adaptació que es 

comunicaria. 

Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat 

una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes 

establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol 

novetat al respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments 

d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a 

la gestió de casos. 
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1-REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

 La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del 

seu fill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 

37,5ºC ni cap altre símptoma de la taula de símptomes: 

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 

 
 

 No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta 

alguna de les següents situacions: 

o Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

o Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic 

molecular. 

o Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

o Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat 

identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada 

de COVID-19. 

 En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat 

que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per 

SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip 

pediàtric, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre educatiu. 

 Per accedir al centre cal: 

• Presentar la declaració responsable signada 

• Portar mascareta ben col·locada 
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• Portat una ampolla d’aigua d’ús individual amb aigua de casa 

 

 

2-GESTIÓ DE CASOS 
 
La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és 

una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat. 

Es prendrà la temperatura a tot l’alumnat, almenys 1 cop al dia, per part dels 

professors de suport COVID-19. 

Si es detecta un cas amb febrícula i/o altres símptomes, la persona serà traslladada a la 

saleta d’aïllament, on el professorat de seguiment COVID-19 durà a terme les següents 

actuacions: 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb 

la COVID-19 al centre educatiu: 

 Se l’ha de portar a la saleta del costat de Direcció (professorat de 

guàrdia). 

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha 

de col·locar si no en porta, tant a la persona que ha iniciat símptomes, 

com a la persona que l’acompanyi. 

 Si la persona presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, 

afectació de l’estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor 

abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al 

061. 

 

A continuació, la directora del centre educatiu, o el membre de l’equip directiu de 

guàrdia, realitzarà les següents accions: 

 En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la 

família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. 

 Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que es 
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traslladin al domicili i, des d’allí, contactin telefònicament amb el seu 

centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de 

referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la 

traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. 

 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la 

família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, 

fora de l’horari del CAP, al CUAP (Centre d’Urgència d’Atenció Primària), per valorar 

la situació i fer les actuacions necessàries. 

 

Al Centre d’Atenció Primària: 

 

El/la pediatre/a o metge/ssa de família valorarà el cas en les primeres 24 hores d’inici 

dels símptomes i decidirà si escau la realització d’un test PCR. 

En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per SARS-CoV-2, s’indicarà 

aïllament domiciliari de la persona atesa així com dels seus convivents almenys fins a 

conèixer el resultat. 

En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona amb 

sospita de cas serà entrevistada pel gestor COVID del CAP que s’encarregarà de les 

tasques pertinents, incloent l’inici del programa “ COVID Contacts”: 

-informar i donar directrius a la família. 

-informar al Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) territorial, el qual trucarà a la 

direcció del centre per sol·licitar llistat de contactes escolars, realitzarà seguiment 

prova PCR i indicar finalment les mesures a seguir. 

 

Tant la família (a través de professionals sanitaris) com el centre (a través de SSTT) 

rebran els resultats i les indicacions a seguir segons els resultats. 

 

Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu 
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cal que ho comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent. 

 

No està indicat el confinament dels contactes estrets no convivents (en aquest cas, 

els contactes del grup de convivència estable del centre) mentre s’estigui a l’espera 

del resultat de la prova. 

 

En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat 

presencial del centre educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per 

part de l’autoritat sanitària en coordinació amb l’autoritat educativa. 

 

De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si 

escau, tancaments parcials o total del centre serien: 

 Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable → tot el 

grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria 

de recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies 

després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. 

Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest 

grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que 

siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als 

contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 

dies que dura el període màxim d’incubació. 

 Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de 

convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un 

edifici...) → tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte 

estret, per tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es 

podria recomanar la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 

14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous 

casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial en 

l’espai afectat, també durant 14 dies. Es farà un test PCR a tots els membres del 
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grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un 

resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de 

mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 

d’incubació. 

 Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais → tot el grup de convivència estable té 

consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena 

dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer contacte 

amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la 

interrupció de l’activitat presencial del centre educatiu, també durant 14 dies. Es 

farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin 

contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als 

contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 

dies que dura el període màxim d’incubació. 

  

En el marc de la cerca activa de casos, es realitzarà un test PCR a tots els membres dels 

grups de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un 

resultat negatiu d’aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena 

durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació. 

 

3-RETORN AL CENTRE EDUCATIU 
 
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la 

persona es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia. De manera 

general, els infants es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben sense 

febre. 

 

Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha 

estat atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aïllament domiciliari, l’aïllament es 

mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin 
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transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels símptomes. No serà necessària 

la realització d’una PCR de control. 

 

En cap dels supòsits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la 

reincorporació a l’escola o a l’institut. 

 

4-VINCLE AMB ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
Les infermeres de referència dels centres educatius seran les professionals 

encarregades de resoldre o vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19 que 

sorgeixin als centres educatius. La direcció de cada centre educatiu disposarà d’un 

telèfon i/o adreça de contacte de la infermera referent. Així mateix, tant els centres 

educatius com les seves infermeres de referència disposaran d’un telèfon i adreça 

electrònica de contacte de la pròpia Agència de Salut Pública de Catalunya per a 

traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre. 

 

5-FORMACIÓ 

  

Abans de l’inici del curs escolar es farà una formació a distància a totes les direccions 

dels centres educatius per explicar les mesures de protecció davant la COVID- 19 i els 

detalls del protocol davant de possibles casos d’infecció per SARS-CoV-2, tant entre 

l’alumnat com entre els professionals docents i no docents del centres educatius. 

 

6-ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS 

 

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i 

s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el 

resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. 

En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són 

contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies.  
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7-GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU 

 

La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en línies 

generals, l’esquema mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu 

TRAÇACOVID per fer el seguiment i les comunicacions internes corresponents de cada 

cas. La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure 

taula de símptomes) s’haurà de col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu posada, 

haurà d’abandonar el centre i posar- se en contacte amb el seu centre d’atenció 

primària el més ràpidament possible. 

En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-

2, haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. 

Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos 

Laborals (SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aïllament i des del 

servei es puguin anar preparant les accions oportunes per si es tractés d’un cas positiu. 

Si la PCR és negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un 

cop s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o 

altres símptomes. 

Si la PCR és positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es 

coordinaran per tal de posar en marxa l’aïllament dels contactes estrets. 

 

8-COM FUNCIONA EL TRAÇACOVID? 
 
A partir del moment en què la directora del centre docent rep la informació que una 

persona usuària i/o vinculada al seu centre (alumnes, personal PAS/docent del centre, 

personal proveïdor de serveis) té simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que, 

d’acord amb la valoració clínica del seu Centre d’Atenció Primària (CAP) se li ha fet una 

PCR, anirà introduint al TRAÇACOVID dos tipus de dades: 
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1. Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR 

(data en què s’ha fet la PCR i data i resultat de la prova), així com la data 

d’alta (moment en què la persona retorna al centre), per tal de fer-ne el 

seguiment i les comunicacions necessàries. 

2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes 

confinats, nombre de docents confinats i nombre d’altres professionals 

confinats. 

 

  



                                                           PROTOCOL GESTIÓ DE CASOS COVID 

 

 

11 

 

INDICADORS BÀSICS DE SEGUIMENT SETMANAL 

 Nombre d’alumnes escolaritzats 

 Nombre de casos sospitosos (i Percentatge sobre els alumnes escolaritzats ) 

 Nombre de casos confirmats (i Percentatges sobre alumnes escolaritzats) 

 Nombre de brots detectats (i, d’aquests, en quants el cas índex és un infant) 

 Mitjana de casos per brot (mínim i màxim) 

 Nombre d’aules en quarantena 

 Percentatge de casos sospitós en què s’ha fet la PCR abans de 48 hores 

 Mitjana de contactes estudiats per cas confirmat 

 

9-ALGORITME DE GESTIÓ DEL CAS 

 

 

1. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu 
que presentin símptomes es posaran en contacte telefònic amb el seu CAP de referència per a una 
valoració clínica. 

2. Els professionals sanitaris del CAP de referència decidiran si fer o no una prova PCR. 

3. En el cas que, un alumne, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un 
centre educatiu es realitzi una prova PCR ho haurà d’informar al/a la director/a del centre educatiu. 
El/La director/a de centre educatiu activa el TRAÇACOVID. 

4. El/la director/a de centre educatiu ho comunica al/la inspector/a de centre. 
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5. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció educativa i 
serveis centrals de Salut Pública. 

6. El gestor COVID del CAP comença la recollida de contactes de l’àmbit familiar que introduirà al 
programa “COVID Contacts” i ho registrarà com a “cas escolar”. 

7. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial prioritzarà el cas. 

8. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas sospitós al 
Servei Territorial d’Educació 

9. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas sospitós al 
centre educatiu i recull els contactes estrets del grup de convivència estable del cas sospitós. 

10. El/La director/a de centre educatiu verifica que el cas estigui registrat al TRAÇACOVID, si no ho 
està, introdueix les dades al TRAÇACOVID. 

11. Si el resultat de la PCR és negatiu, la persona afectada o la família rebrà la informació a través 
del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal sanitari. 

12. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu 
informen del resultat negatiu al director/a del centre educatiu. En qualsevol cas, el Servei de 
Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat de la prova als Serveis Territorials 
d’Educació i aquests al centre educatiu. 

13. El/la director/a de centre educatiu registra el resultat negatiu al TRAÇACOVID. 

14. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció educativa i 
serveis centrals de Salut Pública. 

15. Si el resultat de la PCR és positiu, la persona afectada o la família rebrà la informació a través 
del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal sanitari. 

16. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu 
informen del resultat positiu al/a la director/a del centre educatiu. En qualsevol cas, el gestor COVID 
comunica el resultat de la prova als Serveis Territorials d’Educació i al centre educatiu. 

17. El/La director/a de centre educatiu registra el resultat positiu al TRAÇACOVID. 

18. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció d’Educació i 
serveis centrals de Salut Pública. 

19. Els serveis centrals d’Educació publiquen la visualització de dades de casos escolar per municipi. 

20. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat positiu al 
Servei territorial d’Educació., 

21. El Servei Territorial d’Educació informa a/ls l’Ajuntament/s del cas positiu. 

22. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat al centre 
educatiu. 

23. El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial pren les mesures d’aïllament i les comunica al 
centre educatiu i als Serveis Territorials del Departament d’Educació 


