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PREGUNTES FREQÜENTS COVID-19 I ESCOLES 
 

 
-Si algú de casa meva té la covid-19, puc portar els fills a l'escola? 
No, els alumnes que conviuen amb una persona que té covid-19 s'han de quedar a casa, en el període establert 
que indicarà el Gestor COVID. 
Es farà la prova PCR als convivents i contactes estrets del positiu. Si algun d’aquests contactes surt positiu 
haurà d’allargar la quarantena comptant des del dia que es va fer la prova PCR, i es tornarà a fer l’estudi de 
contactes del nou cas. 
 
-Com torno a la normalitat? 
Si has estat positiu per covid-19, l’aïllament acabarà transcorreguts deu dies des del dia de la prova PCR 
sempre que hagis estat les últimes 72h sense símptomes. Si en segueixes tenint, contacta amb el teu metge 
de capçalera perquè faci una valoració del teu cas. 
Si ets contacte estret, la quarantena acabarà transcorreguts deu dies des de l’últim contacte amb el positiu, o 
mentre estàs esperant el resultat de la prova PCR, tot i que hagin transcorregut els deu dies.  
 
-Qui és la persona de contacte al centre educatiu amb relació als casos COVID-19? 
El director o directora és la persona de referència que ha d'informar les famílies de tota la gestió i organització 
del centre educatiu amb relació a la gestió de casos. També és qui informarà el grup que està en quarantena 
quan podrà tornar a escola i acabar la quarantena. 
Per altra banda, és la família del cas sospitós o confirmat de COVID-19 que ha d’informar al centre educatiu 
sobre qualsevol novetat respecte a si és contacte estret, si és positiu o si és un cas sospitós i està a l’espera 
de fer-se la prova PCR i resultat. 
 
-Què passa si el meu fill o filla presenta SÍMPTOMES de COVID-19 a l'escola o institut? 
La direcció del centre et trucarà perquè el vagis a buscar. Quan arribeu a casa, cal que truquis, al més aviat 
possible, al vostre centre d'atenció primària (CAP): si els símptomes fossin greus, el mateix centre educatiu 
seria el que trucaria al 061 i te n'informaria tot seguit. 
Quan el personal del CAP rebi la trucada, en valorarà els símptomes i decidirà si se li fa la prova PCR; indicarà 
l'aïllament del teu fill o filla fins conèixer-ne el resultat, i recollirà els contactes estrets de l'entorn familiar. 
Després Salut avisarà l'escola del possible cas; recollirà els contactes estrets de l'entorn escolar; farà seguiment 
del resultat de la prova PCR, i −si és positiu− n'indicarà les mesures necessàries d'aïllament i quarantena. 
Des del moment de la indicació de la realització d’una prova PCR fins saber els resultats, no es confinaran els 
companys de classe del teu fill o filla. En canvi, els germans que convisquin amb ell no poden anar a l'escola 
(encara que sigui un altre centre educatiu) i tampoc no poden anar a l'escola els adults que conviuen amb ell si 
treballen en un centre educatiu. 
 
-Què haig de fer si el meu fill o filla presenta SÍMPTOMES de COVID-19 fora de l'horari escolar? 
Has de trucar al CAP (centre d'atenció primària) de referència. Si el CAP està tancat, has de contactar amb el 
centre d'urgències més proper, per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. 
 
-Què passa si hi ha un cas de COVID-19 a la classe del meu fill o filla? 
Si es dona un cas positiu, el Servei de Vigilància Epidemiològica valora el cas i pot decidir fer una prova PCR 
a tots els contactes estrets, és a dir, als companys de classe i al tutor o tutora, i també a les persones que 
conviuen amb el cas sospitós. 
Per facilitar la recollida de mostres en l'àmbit educatiu, sempre que sigui possible, una unitat mòbil es desplaça 
a l'escola o al lloc on s’indiqui a fer aquestes proves al grup afectat. Així s'evita que totes les famílies hagin de 
demanar hora per fer la prova i se sobrecarreguin dels centres d'atenció primària. En tot cas sempre cal 
esperar les indicacions de la direcció del centre educatiu. 
La persona positiva per la qual s’ha hagut de quarantenar la classe i programar la prova PCR, no ha de venir 
el dia que es convoca a la classe per fer-se la prova, sinó que ha de seguir fent l’aïllament que li va indicar el 
Gestor COVID. 
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-Quines persones es consideren contactes estrets del meu fill o filla en el centre educatiu? 
Els companys de classe i el tutor o tutora. Els altres professionals o docents del centre que fan classe o activitats 
puntualment amb el grup del teu fill o filla, no es consideren contactes estrets si han mantingut les mesures de 
seguretat i protecció recomanades, com són l’ús de la mascareta i mantenir la distància de dos metres de 
seguretat. 
 
-Si el meu fill o filla es considera contacte estret de classe en el centre educatiu, la resta dels convivents 
hem de fer quarantena també? 
No s’indica quarantena per cap dels convivents.  
 
-Com cal actuar en cas que hi hagi un cas positiu en la classe del meu fill o filla? 
Si el cas positiu es confirma durant l'horari escolar, el teu fill o filla i els companys del grup, com a contactes 
estrets del cas positiu, han de seguir fent classe amb normalitat, mantenint les mesures de seguretat i evitant 
el contacte amb la resta de grups de l'escola. En finalitzar la jornada lectiva, han de retornar directament (sense 
extraescolars). Caldrà esperar les indicacions des del centre educatiu de com fer la prova PCR. 
Si el cas positiu es confirma fora de l’horari escolar, les classes seguiran amb normalitat i s’haurà d’esperar a 
que el centre educatiu doni les instruccions pertinents, seguint les indicacions que rebrà del Servei de Vigilància 
Epidemiològica. Caldrà esperar les indicacions des del centre educatiu de com fer la prova PCR. 
Abans i després de fer la prova PCR, els i les alumnes del grup no poden fer altres activitats fora del centre 
educatiu. 
 
-Si el meu fill o filla ja ha estat positiu i confinen la seva classe, cal seguir alguna mesura especial? 
Si ha estat positiu en els darrers 3 mesos (comptant des de la data de la prova PCR on va sortir el resultat 
positiu), no cal que segueixi les indicacions de quarantena i programació de la prova PCR, ja que ha adquirit 
immunitat vàlida durant aquest període. Passat aquest temps, s’haurà de considerar de nou vulnerable a ser 
contacte estret o a contagiar-se. 
Tot i així, ha de seguir aplicant les mesures de seguretat i higiene, com dur la mascareta, rentar-se les mans 
sovint i mantenir la distància de seguretat. 
 
-Si el meu fill o filla ha estat positiu, li faran una prova PCR per tornar a classe? 
No, es considera que havent fet bé l’aïllament de deu dies i havent estat les últimes 72 hores sense símptomes, 
no hi ha risc de contagi.  
 
-Com es recullen les mostres de PCR al centre educatiu? 
S'utilitza la tècnica del frotis nasal, que és una tècnica molt senzilla, i en què només es posa un bastonet a 
l'interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de l'entrada (és menys molesta que la del frotis nasofaringi, que és 
més agressiva). 
 
-Puc acompanyar el meu fill o filla durant la prova PCR al centre educatiu? 
Tot i que el Protocol no recomana que pares i mares entreu a l'escola per acompanyar el fill o filla quan se li 
hagi de fer la prova PCR, el centre educatiu pot decidir autoritzar un dels tutors perquè l'acompanyeu a fer-se 
la prova. 
 
-El meu fill o filla ha de dur mascareta sempre? 
L'ús de la mascareta varia segons el nivell d'estudis del teu fill o filla i també segons la situació de la pandèmia 
en el territori. Actualment, l’ús de mascareta és obligatori a partir d’educació primària. 
 
-Quan es fa referència a l'ús de la mascareta, es fa referència a docents i a alumnes? 
Sí, les mesures de protecció fan referència a totes les persones que comparteixen un espai, per tant, fan 
referència al personal del centre i a l'alumnat. 
 
-Què cal tenir en compte per al transport escolar? 
Per als desplaçaments a l'escola, el Departament d'Educació recomana en primer lloc la mobilitat activa, és a 
dir, els desplaçaments mitjançant l'activitat física (caminant, anant en bicicleta...), per tal de limitar els contactes. 
En el cas que calgui usar el transport escolar, es poden utilitzar tots els seients, però sempre portant la 
mascareta posada. No es pot menjar ni beure. Cada alumne o alumna ha d'ocupar sempre el mateix seient i, 
en la mesura del possible, els seients han d'estar agrupats segons els grups de convivència estables. 
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Per a més informació, podeu consultar la web del Departament de Salut Canal Salut/Escola: 
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/ 
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