
 
Benvolgut/da, 

Com ja sabràs, el teu centre educatiu és un dels set primers centres, pioners a Catalunya, en 
participar al Projecte Escoles Sentinella. El projecte comença ben aviat i volem que coneguis en 
detall tots aquells aspectes del què significa participar-hi.  

El projecte és una iniciativa promoguda conjuntament pel Departament de Salut i pel 
Departament d’Educació per tal d’estudiar la infecció per SARS-CoV2 a les escoles, amb el 
propòsit de contribuir a millorar les intervencions de prevenció i control d’aquesta infecció 
adreçades a la comunitat escolar. Té una durada de dos cursos acadèmics. Això implica que totes 
les persones que hi participeu teniu un paper fonamental per a dur a terme el projecte amb èxit. 
Així, alumnat, pares i mares, professorat, personal no docent del centre, directors, científics i 
administracions públiques treballarem conjuntament per mantenir els centres educatius 
segurs enfront del SARS-CoV-2. 

Per poder realitzar l’estudi en profunditat, s’han creat quatre blocs de treball. A continuació, es 
detalla quines actuacions es derivaran d’ells. 

Abans però, recordar que la participació és totalment voluntària, i que per poder formar-ne part 
caldrà en primer lloc acceptar un consentiment que us enviarà la direcció del centre en format 
online.  

 

Bloc 1 (Enquesta i mostres biològiques) 

Es realitzarà un cop durant el curs actual i dos cops durant el següent curs escolar: 

- Enquesta online: per conèixer què en sabem, com actuem i com percebem la pandèmia. 
Es contesta en 10-15minuts. 

- Mostres biològiques: un equip de camp visitarà el centre per realitzar a cada 
participant: 

o Test ràpid d’anticossos (consisteix en una punxada al dit)  
o PCR de SARS-CoV-2 en frotis nasal (consisteix en una mostra nasal no profunda). 

Als alumnes a partir de 1r d’ESO i al personal del centre (personal docent i no docent), cada 15 
dies: 

o Test ràpid d’antigen de SARS-CoV-2 (consisteix en una mostra nasal) 
o  PCR en mostra de saliva (consisteix en recollir saliva de la boca). 

 

Bloc 2 (Avaluació ambiental a les escoles) 

Es realitzarà durant dos períodes al llarg de cada curs escolar: 

- Estudi ambiental del centre: un tècnic visitarà el centre i s’estudiaran els plànols del 
centre, la distribució de les aules, grups i horaris. 

- Enquestes a directors i una selecció de professors: petit qüestionari sobre ventilació i 
altres factors de prevenció enfront la COVID-19 del centre i de les aules.   

- Mesures específiques de diferents àrees: es seleccionaran cinc espais de cada centre 
per instal·lar-hi durant una setmana un detector de CO2, per tal d’estudiar-ne la 
ventilació. Durant aquests dies, el personal docent que ho desitgi podrà participar amb 
l’alumnat en una activitat de mesura de mesura de CO2.  



 
Bloc 3 (Recerca participativa) 

Es realitzarà un cop durant els dos cursos escolars: 

- Breu enquesta sobre el coneixement científic: es distribuirà a alumnes a partir de 5è de 
primària i professorat del centre, a l’inici i final de curs. 

- Grups de discussió: a partir de les dades obtingudes amb l’enquesta del Bloc 1 es 
donaran eines per a que el personal docent que ho consideri, pugui treballar-ho a les 
aules amb l’alumnat. També, els alumnes disposaran de material perquè puguin implicar 
a les famílies. Prèviament, el professorat també podrà participar en un taller online. El 
resultat final serà un document amb recomanacions elaborades per la comunitat 
educativa. 

- Enquestes online: per tal de validar les recomanacions que es derivaran dels tallers. 
- Enquesta a les famílies: per valorar l’impacte del projecte.  
- Congrés divulgatiu: al final de curs es realitzarà un congrés per presentar tots els 

resultats i posar en comú les mesures que es puguin derivar del projecte. 
 

Bloc 4 (Estudi de transmissibilitat) 

En un total de 15 casos positius de SARS-CoV-2 identificats com cas índex en el total de 
participants de totes les Escoles Sentinella, es farà un estudi de contactes amb més profunditat 
de factors ambientals i virals per tal de definir la transmissibilitat del virus. Es prioritzarà l’estudi 
d’aquells casos on hi hagi hagut una important transmissió dins l’aula.  

 

Esperem que amb aquest resum de les activitats hagis pogut conèixer millor totes les activitats 
en les que podràs participar si formes part del projecte d’Escoles Sentinella. No obstant, si 
encara tens dubtes trobaràs més informació a la pàgina web https://escolessentinella.cat. Hi 
podràs consultar les últimes notícies del projecte i hi trobaràs un apartat amb respostes a les 
preguntes més freqüents. 

Estem a la teva disposició per formar aquest gran equip! 

Salutacions, 

 

   

   

 

 

 

https://escolessentinella.cat/

