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Requisits d’accés als centres educatius  

La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de salut del seu 

fill o filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni presenta com a novetat 

cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19:  

- Febre o febrícula > 37,5ºC 
- Tos 
- Dificultat per respirar 
- Mal de coll* 
- Refredat nasal* 
- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap 
- Mal de panxa, amb vòmits o diarrea 
- Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s’han 

de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es 

recullen a la llista. La variant delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, 

odinofàgia i cefalea. 

 Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia compatible amb 

la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a l’aparició 

de la simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret que hi hagi prou 

indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció.  

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat 

positius de covid-19 no poden anar al centre escolar.  

Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han 

passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les situacions 

següents:  

- Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular (excepte si 

ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu).  

- Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.  

- Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de 

diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret 

asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).  

- Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19.  

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els infants o 

professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena 

perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de docents en quarantena i 

també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a diferència dels 

convivents d’un cas positiu. 

https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres-2021-2022.pdf
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 En cas que un alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARSCoV-2, 

cal valorar conjuntament amb la família/tutor, d’una banda, i l’equip pediàtric, de l’altra, les 

implicacions que pot comportar reprendre l’activitat educativa presencialment al centre 

educatiu (vegeu el Document dels grups de treball de la Societat Catalana de Pediatria); en tot 

cas, s’ha de tenir present el seu estat vacunal si té 12 anys o més de 12. 
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