
GESTIÓ CASOS 
COVID ACOVID A

L’ESCOLA 



Pla d’actuació 
per al curs 20-
21 per a centres 
educatius en el 
marc de la 
pandèmia.

○ El centre ha de 
tenir un fitxer amb 
les dades de 
filiació i contacte 
dels integrants 

○ Les famílies han 
d’haver signat una 
declaració 
responsable per la 
qual es 
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pandèmia. dels integrants 
dels grups estables 
de convivència del 
centre (GEC). 

qual es 
comprometen a 
seguir les normes i 
mantenir el centre 
informat.
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CONCEPTES IMPORTANTS:

- CAS  SOSPITÓS: s’ha fet PCR i encara no té el resultat.

- CAS  CONFIRMAT: PCR Positiva.

- CONTACTE  ESTRET: Persones del Grup de Convivència Estable.- CONTACTE  ESTRET: Persones del Grup de Convivència Estable.

- GRUP DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE): Grup estable d’alumnes i docents.

- GESTOR COVID: professional no sanitari que està en contacte amb el sospitós i 

identifica els contactes estrets per contenir el brot.

- INFERMERA DE REFERÈNCIA: al nostre centre educatiu per resoldre dubtes.



Requisits 
d’accés menors 
14 anys

TAULA DE SÍMPTOMES 

- Febre o febrícula

- Tos

- Dificultat per respirar

- Mal de coll

- Congestió Nasal

- Mal de panxa
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- Vòmits i/o diarrees

- Mal de cap

- Malestar

- Dolor muscular

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 temperatura superior a 37,5º ni cap altre símptoma de la taula



Requisits 
d’accés majors 
14 anys

TAULA DE SÍMPTOMES 

- Febre o febrícula

- Tos

- Dificultat per respirar

- Mal de coll

- Alteració del gust o de l’olfacte
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- Alteració del gust o de l’olfacte

- Vòmits i/o diarrees

- Mal de cap

- Malestar

- Calfreds

- Dolor muscular



NO es pot anar 
a l’escola si:

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

○ Està a l’espera del resultat d’una PCR.

○ Conviu amb una persona diagnosticada de 
COVID-19.
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COVID-19.

○ Es troba en període de quarentena domiciliària 
per haver estat identificat/da com a contacte 
estret amb algú diagnosticat de COVID-19.



GESTIÓ DELS 
CASOSCASOS



Persona amb 
símptomes 
compatibles

A L’ESCOLA: 

○ Portar-la a un espai separat d’ús individual ben 
ventilat.

○ Posar mascareta (tant la persona com 
l’acompanyant).
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l’acompanyant).

○ Si presenta símptomes de gravetat trucar al 061.

○ La directora truca a la família perquè vagin al 
domicili i, des d’allí, truquin al seu CAP o CUAP.



Persona amb 
símptomes 
compatibles

AL CAP: 

○ La pediatra decidirà si s’escau fer un test PCR.

○ Si es fa PCR s’indicarà aïllament domiciliari de la 
persona atesa i els seus familiars fins, com a mínim, 
conèixer els resultats.
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conèixer els resultats.

○ El Gestor COVID els informarà i tramitarà “La Meva 
Salut”.

○ El Gestor COVID recollirà els contactes estrets i els 
introduirà al programa “COVID Contacts”.



Important !
No està indicat el confinament de contactes estrets no 
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No està indicat el confinament de contactes estrets no 
convivents (els contactes del grup de convivència estable) 
mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova.



Persona amb 
símptomes 
compatibles

LA FAMÍLIA REBRÀ EL RESULTAT: 

○ Si és negatiu a través de l’aplicació “La Meva Salut” 
i/o a través del centre sanitari.
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i/o a través del centre sanitari.

○ Si és positiu a través d’un professional sanitari.



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

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós han 
de quedar-se a casa fins a conèixer els resultats de la 
PCR. 

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

En cas de resultat positiu, els germans o familiars que 
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D’UN CAS En cas de resultat positiu, els germans o familiars que 
són contactes estrets han de fer quarantena durant 14 
dies. Es realitzarà un PCR a aquests germans o familiars. 

Un resultat negatiu d’aquest test no eximeix de la 

quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim 

d’incubació.



Important !
No està indicat l’aïllament preventiu de les persones que 
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No està indicat l’aïllament preventiu de les persones que 
integren el grup de convivència estable dels germans o 
familiars del cas. 



RETORN a 
l’escola

PCR NEGATIVA
(o no ha estat necessària fer-
la)

- Es reincorpora un 
cop hagi acabat la 
simptomatologia

PCR POSITIVA
No ha requerit ingrés 
hospitalari i aïllament 
domiciliari:

-Aïllament almenys 10 
dies des de l’inici dels 
símptomes i almenys 72 
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- Quan faci 24 hores 
sense febre.

símptomes i almenys 72 
hores des de la 
resolució dels 
símptomes.

- NO cal PCR de control

NO CAL CERTIFICAT MÈDIC per a la reincorporació.



TRAÇACOVIDTRAÇACOVID



Quan el director rep la informació que un alumne, personal PAS, docent o proveïdor de serveis
amb simptomatologia compatible amb COVID-19 i que se li ha fet PCR, introduirà al
TRAÇACOVID dos tipus de dades:

1. Casos: dades de la persona, data què se li ha fet la prova, resultat així com la data d’alta i
seguiment.

2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes, docents i altres
professionals confinats.

Els Serveis Centrals d’Educació, els Serveis Territorials d’Educació, la Inspecció d’Educació i Salut
Pública rebran diàriament (dos cops al dia) l’actualització de les dades emplenades per les
direccions dels centres.

La informació que engega el procés de registre d’un cas al TRAÇACOVID la pot rebre la direcció
directament de l’afectat, de la família, del gestor COVID, del CAP o del Servei de Vigilància
Epidemiològica territorial el Servei Territorial del Departament d’Educació. 16



“
Les decisions relacionades amb el 

tancament de l’activitat presencial de 
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tancament de l’activitat presencial de 

l’escola serà resultat de l’autoritat 

sanitària en coordinació amb 

l’autoritat educativa.



A tall orientatiu

Cas positiu un o més 
membres d’un GCE:

- Quarentena 14 dies 
tot el GCE

- Interrupció de 
l’activitat lectiva 
presencial.

- Test PCR a tots els 
membres.

Cas positiu dos 
membres de dos 
GCE diferents d’un 
mateix espai:

- Quarentena 14 dies 
de tots els GCE del 
mateix espai

- Interrupció de 
l’activitat lectiva 

Cas positiu dos 
membres de dos 
GCE diferents i 
d’espais diferents:

- Quarentena 14 dies 
de tots els GCE 
afectats.

- Es podria plantejar 
la interrupció de 
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membres.

Un resultat negatiu 

del test no eximeix de 

la quarantena durant 

els 14 dies.

l’activitat lectiva 
presencial.

- Test PCR a tots els 
membres.

Un resultat negatiu 

del test no eximeix de 

la quarantena durant 

els 14 dies.

la interrupció de 
l’activitat lectiva 
presenciald e tot el 
centre.

- Test PCR a tots els 
membres.

Un resultat negatiu 

del test no eximeix de 

la quarantena durant 

els 14 dies.


