
 
Benvolguts/des Directors/es, claustre, comunitat educativa,  

En primer lloc, donar-los la benvinguda i agrair la disposició del centre a participar en el projecte 

Escoles sentinella pel monitoratge i avaluació de la infecció SARS-COV-2. A continuació 

exposem els aspectes més destacables del projecte, amb la voluntat que coneguin les 

motivacions i implicacions del mateix.  

Aquest projecte és una iniciativa del Departament de Salut, Departament d’Educació i Salut 

Pública per tal d’estudiar els determinants de transmissió del SARS-CoV2 en medi escolar i 

contribuir a millorar les intervencions de prevenció i control adreçades a la comunitat escolar. 

Es tracta també d’un estudi que forma part del Pla de Monitoratge i Avaluació del SARS-CoV-2 

en edat pediàtrica i que agrupa diferents institucions com són el CEEISCAT, ISGlobal, Living lab 

de Salut (IrsiCaixa) Hospital Universitari Vall d’Hebron, i Hospital Universitari Germans Trias i 

Pujol. 

Per què Escoles Sentinella? Diferents estudis sobre la COVID-19 en centres educatius realitzats 

a altres països, han remarcat que les escoles són centres que ofereixen un servei essencial de la 

societat i que, per tant, a pesar de la situació epidèmica, s’ha d’evitar el seu tancament. A més 

a més, s’ha fet evident que si hi ha una bona implantació de mesures de prevenció i control 

poden ser llocs segurs per evitar la transmissió del virus. No obstant això, és important comptar 

amb sistemes de monitoratge i avaluació en l’àmbit escolar que permetin la presa de decisions 

oportunes i basades en la evidència, l’abordatge de les necessitats de la comunitat educativa, 

així com identificar les millors pràctiques per promoure la salut i el benestar de l’alumnat, 

professorat i personal no docent (PND) en les escoles. Per això, moltes institucions incloent les 

Agències de Salut Pública i Departaments d’Educació, han indicat la necessitat de monitorar la 

COVID-19 en entorn escolar i d’avaluar a llarg termini la implementació de mesures de prevenció 

i control de la infecció.  

Quins són els objectius? L’objectiu principal d’Escoles Sentinella es descriure i monitorar els 

coneixement, actitud i conductes en relació al COVID-19 de l’alumnat, el PND i el professorat, 

així com la dinàmica de la infecció per SARS-CoV-2 i els seus determinants de transmissió 

individuals, ambientals i estructurals en l'àmbit escolar. Escoles Sentinella és també un projecte 

de recerca participativa on tant el professorat com l’alumnat formin part de manera activa com 

co-investigadors en l’avaluació i en l’elaboració de propostes de millora de la implementació de 

polítiques de prevenció i control de la infecció per SARS-Cov-2 en l’àmbit escolar.  

A qui va dirigit? La unitat d’estudi d’aquest projecte són les Escoles Sentinella, definides com 

escoles qualitativament representatives de la diversitat organitzativa, estructural i 

epidemiològica del territori, i en les quals es farà un seguiment al llarg del temps (almenys una 

vegada aquest curs i dues vegades el curs següent). Tot l’alumnat, professorat i PND d’aquestes 

26 escoles sentinella formaran part de l’estudi, previ firma del consentiment informat. Formar 

part de la xarxa d’escoles sentinella representarà per al centre escolar: 

− Respondre les enquestes de coneixements, actituds, conductes facilitades en format 

digital o físic segons necessitats/adequació del centre i les famílies.  

− Col·laborar en la recollida de mostres biològiques per saber si en algun moment els i les 

participants han estat en contacte amb el virus de la COVID-19 (test ràpid d’anticossos 

mitjançant punció digital), així com conèixer si en aquell moment tenen el virus i poder 



 
prendre les mesures de salut pública que es considerin oportunes (PCR o tècnica de 

biologia molecular que permet el diagnòstic de COVID-19 mitjançant un frotis nasal).  

− Permetre un seguiment més exhaustiu en un grup reduït d’escoles, que anomenarem 

cohort d’escoles sentinella, on la recollida de mostres en l’alumnat a partir de 1r ESO i 

el personal del centre es farà amb una major periodicitat (cada 7 o 15 dies). En aquest 

cas, es recolliran mostres de frotis nasal per realitzar una PCR, i una mostra de saliva per 

realitzar un test ràpid d’antígens, i poder en ambdós casos detectar la presencia del 

virus. En aquest cas, hi haurà un consentiment específic pels membres d’aquestes 

escoles. 

− Facilitar que un tècnic de camp del projecte realitzi una visita a les diferents escoles per 

tal de dur a terme una  valoració ambiental i estructural de les mateixes i observar 

l’aplicació dels protocols d'actuació per fer front a la Covid-19. També, es distribuirà una 

petita enquesta a directors i alguns membres del professorat sobre la ventilació i altres 

factors de prevenció. 

− Participar activament en recerca participativa. L’alumnat i professorat participaran com 

a co-investigadors i a través de grups de discussió a la classe i d’altres tècniques 

participatives elaboraran propostes de millora en l’estratègia de prevenció i control de 

la infecció per SARS-Cov-2 en l’àmbit escolar. 

 

En darrer lloc, remarcar que els fets que aquí s’han exposat breument, es concretaran mitjançant 

reunions amb els centres i representants de les famílies. En tot moment, oferirem una 

comunicació fluida per tal de respondre dubtes, ja sigui a través de la pàgina web del projecte 

com en contacte amb l’equip de camp. La proposta de calendari en relació a les intervencions 

es realitzarà d’acord a les realitats del centre, sempre amb la voluntat d’interferir el mínim al 

funcionament habitual d’aquest. 

Els membres de l’equip investigador volem agrair de nou la seva participació al projecte i 

aprofitem per desitjar-los un bon inici d’any. 

 

Salutacions cordials, 

 

 

Dr. Jordi Casabona i Barbarà 

Director del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya 

(CEEISCAT) 


