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Pla d’Obertura i Actuació CURS 2020-21
1.

PRESENTACIÓ

El Pla d’Actuació incorpora les mesures que s’adoptaran a l’escola Els Arcs seguint les
indicacions que les autoritats sanitàries han establert, pel que fa adequació d’espais,
mesures de distanciament i higiene i vulnerabilitat d’alumnat i personal.
Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui
reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les
persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i
joves a una educació de qualitat.
Cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat
a l’aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de protecció.





2.

Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació
en condicions d’equitat.
L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima
normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de
l’educació.
L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en
condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos
i de contactes.

CONTEXT

L’escola Els Arcs, situada al carrer Copèrnic 34, del districte de Sarrià-Sant Gervasi, és
escola de secundària de 3 línies (de 1r a 4t d’ESO). El còmput d’alumnes del curs 202021 és de 360, distribuïts en un total de 12 grups de tutoria.

3.

VALORS EN QUE ES BASA EL PLA D’ACTUACIÓ

3.1. Seguretat
Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de tots els integrants
de la comunitat educativa –incloses les famílies–, l’escola ha de continuar sent un espai
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on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.
3.2. Salut
La salut dels alumnes , docents i altres persones treballadores dels centres educatius és
una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan
adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.
3.3. Equitat
El Pla d’Actuació vol afavorir la presencialitat sense renunciar a la seguretat d’alumnes i
personal docent i no docent dels centres educatius.
3.4. Vigència
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb
la realitat dels centres educatius del seu entorn. El marc que es proposa ha de ser
fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic.

4.

PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

El curs començarà de manera presencial el dia 14 de setembre pels alumnes de 1r i els
dia 15 pels alumnes de 2n, 3r i 4t..
4.1. Grups estables
A l’educació secundària, el grup estable s’ha de mantenir junt en el màxim horari
possible. A l’interior de l’edifici el grup ocuparà el mateix espai físic, i en cas que ocupi un
espai diferent (tallers, laboratoris...) cal assegurar que cada vegada que marxa un grup es
neteja i desinfecta l’espai. Els alumnes seran sempre els mateixos.
Els docents i/o personal de suport educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable,
cal que portin mascareta i mantindran una distància d’1,5 metres amb els alumnes. Es
recomana reduir al màxim el nombre de professors de cada grup i el nombre de grups
que atengui cada professor o professional de suport educatiu i educació inclusiva.

4.2 Espais
Es podran utilitzar com a espais docents per un grup d’alumnes les aules de grup, i també
les aules o espais específics: aula taller, aula de música, aula de dibuix, laboratoris,
tallers de les diferents famílies professionals, biblioteca, gimnàs...
Espai menjador
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa
de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en
els espais habilitats a tal efecte.
Els integrants d’un mateix grup estable seuran junts en una o més taules.
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Es mantindrà la separació entre les taules de grups diferents.
En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup es deixarà una cadira
buida entre ells per garantir la distància.
Es farà rentat de mans abans i després de l’àpat.
Serà el personal de cuina o el monitor assignat a cada grup qui serveixi l’aigua.
A la línia d’autoservei, es mantindrà la distància a la filera.
Per qüestions d’organització i per minimitzar els contactes, tenint en compte el nombre
d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais
que s’hagin habilitat a tal efecte. L’espai alternatiu al menjador ha de ser, preferiblement,
l’espai de referència ocupat pel grup estable. En aquest cas, cal netejar i ventilar l’aula
després de l’àpat. Si l’espai utilitzat no és l’aula de referència o és utilitzat per alumnat de
més d’un grup estable, cal, a més, desinfectar-lo abans i després de l’àpat.
El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà fer ús del servei de
menjador escolar sempre que sigui possible la seva ubicació en un espai clarament
diferenciat de l’ocupat per l’alumnat i mantenint en tot moment la distància de seguretat
d’1,5 metres entre els adults i amb l’alumnat.
Durant el servei de menjador tothom utilitzarà la mascareta excepte quan estigui assegut
a la taula fent l’àpat.
L’alumnat dinarà, per torns, al menjador i a l’aula A5. El primer torn començarà a les
13.15h
El professorat dinarà al laboratori.
Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb
ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable.
Espai gimnàs
Es recomana que l’educació física es realitzi a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre que
sigui possible, evitant la franja horària de major exposició solar durant els mesos de calor.
Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de
mascareta.
L’espai del gimnàs pot ser utilitzat per a altres activitats lectives.
Es podran utilitzar els vestidors sempre que es pugui garantir la neteja i desinfecció entre
grups.
Patis
Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de
mantenir entre ells la distància sanitària. Caldrà l’ús de mascaretes sempre.
Espais de reunió i treball per al personal
En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per
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garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de
mascareta.
S’ha d’extremar la higiene en l’ús d’ordinadors compartits i s’ha de prestar especial
atenció a la correcta ventilació de l’espai.
Pel que fa a les mesures de protecció: higiene de mans, protecció dels teclats i neteja
després de cada ús.
4.3 Fluxos de circulació
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’establiran circuits i
s’organitzaran els desplazaments.
Entrada: a les 9h, a les 11.30h i a les 15h, cada grup esperarà al pati que el profesor
corresponent el vagi a buscar per anar a la seva aula de treball.
Desplaçaments:
AULA

GRUP

ENTRADA

SORTIDA

P1

1r A

Escala interior edifici principal

Escala interior edifici principal

P 23

1r B

Escala interior edifici principal

Escala interior edifici principal

A1

1r C

Directe del pati

Directe al pati

P 21

1r D

Escala interior edifici principal

Escala interior edifici principal

A2

2n A

Directe del pati

Directe al pati

A4

2n B

Directe del pati

Directe al pati

A 22

2n C

Escala exterior annex (lavabos)

Escala exterior annex (lavabos)

P 22

2n D

Escala interior edifici principal

Escala interior edifici principal

A 13

3r A

Escala exterior annex (menjador) Escala exterior annex (menjador)

A 11

3r B

Escala exterior annex (menjador) Escala exterior annex (menjador)

A 12

3r C

Escala exterior annex (menjador) Escala exterior annex (menjador)

Bib

3r D

Escala interior edifici principal

Escala interior edifici principal

A 21

It Científic

Escala exterior annex (lavabos)

Escala exterior annex (lavabos)

P 31

It Tecnològic

Escala interior edifici principal

Escala exterior (emergència)

A 15

It Social-Hum

Escala exterior annex (lavabos)

Escala exterior annex (lavabos)

A5

It Tècnic

Directe del pati

Directe al pati

P0 Tecn

Directe del pati

Directe al pati

P32 Inf

Escala interior edifici principal

Escala exterior (emergència)

P33 EVP

Escala interior edifici principal

Escala exterior (emergència)

A3 Lab

Directe del pati

Directe al pati

4.4 Sortides i treballs de síntesi
Si és posible, es duran a terme les activitats previstes en la programació general anual,

PLA d’ACTUACIÓ Curs 2020-21

5

pel que fa a sortides i treballs de síntesi, amb les adaptacions que calgui ateses les
mesures de prevenció i seguretat sanitària.
En tots els casos, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar
mascareta.
En el cas dels treballs de síntesi es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les
activitats a l’aire lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals: distància
física de seguretat, rentat de mans, etc.

4.5 Extraescolars
Es poden dur a terme les activitats extraescolars previstes en la programació general
anual. Sempre caldrà mantenir les mesures d’higiene, distancia i ús de mascareta Els
grups de participants serán el més estables possibles.
En el cas dels esports, quan hi hagi activitat física els alumnes es podrán treure la
mascareta i s’evitarà el contacte sempre que sigui possible.

5.

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

Per tal de poder mantenir els criteris de qualitat educativa i d’atenció personalitzada
propis de la nostra escola, l’equip directiu ha dissenyat dos possibles horaris pel curs
2020-21:
-

Horari A: es tracta d’un horari que respon a l’organització habitual del nostre
projecte educatiu, amb grups flexibles a les matèries de llengua i matemàtiques,
grups de nivel a idiomas (anglès i francés), projectes interdisciplinàris… aquest
horari comporta un important moviment d’alumnes, intercanvis de classes i també
de professorat.

-

Horari B: es tracta d’un horari que parteix de l’organització dels alumnes en grups
estables de treball, ubicats en un espai fixe de l’escola i amb una menor rotació de
professorat.

Per motius preventius i de seguretat, es començarà el curs amb l’horari B, de grups
estables de treball. En funció de l’evolució sanitària durant el curs, es valorarà un possible
canvi a l’horari A.
Sempre que la situació sanitària ho permeti, es prioritzarà la presencialitat a l’escola.
En el cas d’haver de fer un confinament total o parcial, es seguirà el ritme escolar per via
telemática utilitzant els recursos i les eines digitals que ja s’han posat en marxa durant el
darrer trimestre del curs 19-20: Moodle, plataforma de gestió pedagógica, llibres digitals
en algunes de les matèries, Drive i correu electrònic…
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En el cas de confinament, es seguirá l’horari del curs que s’estigui fent (ja sigui l’horari A
o el B), a les hores establertes i amb la freqüència habitual, per video conferència.
Els grups estables de treball es mantindran durant tota la jornada escolar, excepte a les
classes d’idiomes, que es respectarà el treball per grups de nivell. També les classes de
tutoria i ética, es recuperarà el grup de referència.

6.

ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, PROFESSIONALS I ESPAIS

Les tutories de cada curs es mantenen, però s’organitzen grups estables de treball. Cada
grup de treball s’ubicarà en un espai determinat i fixe de l’escola.
Està previst que les classes d’idiomes es realitzin per grups de nivell, sempre amb
mascareta i mantenint la distancia de seguretat necessària.
L’organització dels grups serà la següent:

GRUPS
de treball
estables
1r
ESO
1A

ALUMNES

DOCENTS

24

Mercè Mas
Estrella Pérez
Víctor Vila

Núria Roman
Begonya Grima
Anna Vilà

Idiomes 2
Música 1
Ed Física 1

P1

1B

24

Albert Riera
Estrella Pérez
Núria Roman

Monserrat Alzina
Anna Vilà

Idiomes 2
Música 1
Ed Física 1

P23

Idiomes
Dt i Dj
9-11h

1C

24

Sara Ferré
Anna Vilà
Montserrat Alzina

Idiomes 2
Música 1
Ed Física 1

A1

Idiomes
Dt i Dj
9-11h

1D

18

Víctor Vila
Pau Jimenez
Estrella Pérez
Núria Roman
Anna Vilà
Montserrat Alzina
Víctor Vila

Sara Ferré
Mercè Mas
Núria Roman

Idiomes 2
Música 1
Ed Física 1

P21

Idiomes
Dt i Dj
9-11h

Nombre
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AULA

Estable

Temporal

Estable

Nombre i nom

Nombre

Nom

Temporal
Nom
(horari)
Idiomes
Dt i Dj
9-11h
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GRUPS
de treball
estables
2n
ESO
2A

ALUMNES

DOCENTS

24

M José Jordan
Montserrat Alzina
Mercè Mas

Víctor Vila
Anna Vilà
Núria Roman

Idiomes 2
EVP 1
Ed Física 1

A2

2B

24

Roser Busqué
Mercè Mas
M José Jordan

Núria Roman
Anna Vilà
Montserrat Alzina

Idiomes 2
EVP 1
Ed Física 1

A4

2C

24

Roser Busqué
Anna Vilà
Montserrat Alzina

Idiomes 2
EVP 1
Ed Física 1

A22

2D

18

Mireia Franco
Albert Riera
Alberto Lladó
Núria Roman
Albert Riera
M José Jordan
Montserrat Alzina

Anna Vilà
Roser Busqué
Núria Roman

Idiomes 2
EVP 1
Ed Física 1

P22

GRUPS de
treball
estables
3r
ESO
3A

ALUMNES

24

Begonya Grima
Albert Comelles
Victòria Sendil

Carme Arrese
David Leira
Pau Jimenez

3B

24

Gaspar Gilabert
Victòria Sendil
Francesc Garrido

Pau Jimenez
David Leira
Albert Comelles

3C

24

Francesc Garrido
Albert Comelles
Begonya Grima
Victòria Sendil

Francesc Garrido
Pau Jimenez
David Leira

3D

18

Albert Comelles
Gemma Mestre
Francesc Garrido

Gaspar Gilabert
David Leira
Pau Jimenez

Nombre

AULA

Estable

Temporal

Estable

Temporal

Nombre i nom

Nombre

Nom

Nom
(horari)
Idiomes
Dt i Dj
11.3013.30h
Idiomes
Dt i Dj
11.3013.30h
Idiomes
Dt i Dj
11.3013.30h
Idiomes
Dt i Dj
11.3013.30h

DOCENTS

Nombre
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AULA

Estable

Temporal

Estable

Nombre i nom

Nombre

Nom

Idiomes 2
Música 1
EVP 1
Ed Física 1
MO 1
Idiomes 2
Música 1
EVP 1
Ed Física 1
MO 1
Idiomes 2
Música 1
EVP 1
Ed Física 1
MO 1
Idiomes 2
Música 1
EVP 1
Ed Física 1
MO 1

A13

Temporal
Nom
(horari)
Idiomes
Dll i Dc
15-17h

A11

Idiomes
Dll i Dc
15-17h

A12

Idiomes
Dll i Dc
15-17h

Biblioteca

Idiomes
Dll i Dc
15-17h
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GRUPS de
treball
estables
4t
ESO
4t
Científic

ALUMNES

Nombre
24

4t
Tecnològic

24

4t
Social Humanístic
4t
Tècnic

24

7.

DOCENTS

18

AULA

Estable

Temporal

Estable

Nombre i nom

Nombre

Nom

Cecília Mas
Sandro Maccarrone
Carme Arrese
David Leira
Sandro Maccarrone
Cecília Mas
Gemma Mestre
Sandro Maccarrone

Víctor Vila
Francesc Garrido

Sandro Maccarrone
Gemma Mestre

Alberto Lladó
David Leira

Alberto Lladó
Gaspar Gilabert
Francesc Garrido
Víctor Vila

Idiomes 2
Ed Física 1
Optatives 3
Idiomes 2
Ed Física 1
Optatives 3
Idiomes 2
Ed Física 1
Optatives 3
Idiomes 2
Ed Física 1
Optatives 3

A21

P31

A15

A5

Temporal
Nom
(horari)
Idiomes
Dt i Dj
15-17h
Idiomes
Dt i Dj
15-17h
Idiomes
Dt i Dj
15-17h
Idiomes
Dt i Dj
15-17h

ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ D’ENTRADES I SORTIDES

L’horari habitual serà de 9 a 13.30h i de 15 a 17h.
Les entrades i les sortides es faran de forma gradual, tenint en compte que els cursos de
3r i 4t entren un dia de la setmana a les 8h.
S’establirà una zona del pati per a que cada grup esperi el torn d’entrada a les seves
aules, de manera que no hi hagi interacció entre els alumnes dels diferents cursos.
Tots els alumnes portaran la mascareta posada.
El primer dia d’escola, l’entrada s’oganitzarà en franges horàries de 15 minuts.
A partir de les 8h del matí l’escola estarà oberta. Els alumnes aniran entrant, se situaran a
la seva zona de referència del pati i aniran posant-se en fila per grups estables (A,B,C i
D):
- 1r ESO: zona jardí davant dels arcs
- 2n ESO: zona davant menjador
- 3r ESO: pista zona esquerra
- 4t ESO: pista zona dreta
El professor que té classe a les 9h anirà a buscar el seu grup, els prendrà la temperatura i
els portarà cap a l’aula. Secretaria i Direcció ajudaran a prendre la temperatura.
Quan soni el timbre, els alumnes de 1r aniran directes a la seva classe i es prendrà la
temperatura a l’aula.
Als alumnes de 2n, 3r, 4t se’ls pren la temperatura al pati, abans d’entrar. Cada professor
que té classe prendrà la temperatura als alumnes i se’ls emportarà a l’aula.
Els grups de 3r i 4t que entrin a les 8h, els seus professors ja els hauran pres la
temperatura.
El dia que plou, els alumnes van directes a la seva classe. Després es prendrà la
temperatura.
Els alumnes que arribin tard, han de passar per secretaria.
A les 9h, 11.30, 15h. quan sona el timbre, els alumnes van al lloc assignat del pati i fan
fila tot esperant que el professor corresponent els vagi a buscar. Cada grup estable ha
d’esperar al seu lloc de referència.
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A les 11h i a les 13.30h el professor que acaba la classe acompanya a cada grup a la
seva zona de pati (segons els torns establerts)
A l’entrada de les 15h, es prendrà la temperatura als alumnes que han anat a dinar a
casa.
Per la tarda, la sortida de l’escola serà esglaonada:
- 4t ESO: 16.45h
- 3r ESO: 16.50h
- 2n ESO: 16.55h
- 1r ESO: 17h
Cal que els alumnes no s’entretinguin ni pel jardí ni a la porta de l’escola.

REQUISITS D’ACCÉS A L’ESCOLA

8.

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 elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni l’aparició de cap
altre símptoma de la taula de símptomes.
TAULA DELS SÍMPTOMES MÉS FREQÜENTS DE LA COVID-19









Febre o febrícula>37,5ºC
Tos
Dificultat per a 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 o sense mocs) són molt habituals en infants i
només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha
febre o altres manifestacions de la llista.
Segons l’estudi COPEDI-CAT realitzat en nombrosos centres d’atenció primària i
hospitalària de Catalunya i coordinat per l’hospital Vall d’Hebron, els símptomes més
freqüents de la COVID-19 en infants són la febre (59,6%) i la tos (49,4%), seguits de
fatiga (40,5%) i dificultat respiratòria (31,5%). La resta són símptomes menys freqüents
que poden ser també de sospita d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2 segons criteri
clínic.
No es pot anar a l’escola, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de
les següents situacions:
 Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a
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contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
En cas que l’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
SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutor i l’equip pediàtric, les
implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.

Per accedir a l’escola:
-

9.

El primer dia d’escola tots els alumnes han de portar la declaració responsable
signada pel pare/mare/tutor.
Tots els alumnes han de portar mascareta, marcada amb el nom.
Cada alumne ha de portar una bossa o funda per desar la mascareta, marcada
amb el nom.
Cada alumne ha de portar una mascareta de recanvi, marcada amb el nom.
Cada alumne ha de portar una ampolla d’aigua personal, marcada amb el nom.

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o
directora.
No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que
tinguin símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es
troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària
per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de
COVID-19.
En essència, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes
compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:
1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual ben ventilat i es contactarà amb el
director/a del centre educatiu.
2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes
com a la persona que quedi al seu càrrec).
3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’alumne/a.
4. En cas de presentar símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat
general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a
adormir-se...) s’ha de trucar també al 061.
5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació
i a través d’ells amb el servei de salut pública.
A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les accions
següents:
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En el cas que es tracti d’un/a alumne/a, establir contacte immediat amb la família
per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.
Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que contactin amb
el seu centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de
referència de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la
traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar
abans de 24 hores.

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència
per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si cal realitzar una PCR per a
SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili
fins conèixer-ne el resultat. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà
l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets.
La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la
coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de
vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure,
en determinats casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas,
l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre
educatiu serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.
Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la
família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o,
fora de l’horari del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per
valorar la situació i fer les actuacions necessàries.
Al Centre d’Atenció Primària:
 El/la pediatre/a, metge/ssa de família o infermera atendran el cas en les primeres
24 hores d’inici dels símptomes i es decidirà si escau la realització d’un test PCR.
Aquesta PCR, en la mesura del possible es farà en les primeres 24 hores després
de l’inici dels símptomes tal com estableix el Procediment d’actuació enfront de
casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2:
“A tot cas sospitós d'infecció pel SARS-CoV-2 se li farà una PCR (o una altra
tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adient) en les primeres 24 hores.
Cal tenir present que si la PCR resulta negativa però hi ha una alta sospita clínica
de COVID-19 es repetirà la PCR 48 hores després amb una nova mostra del
tracte respiratori.”




En el cas que s’hagi realitzat una PCR per descartar infecció per coronavirus
SARS-CoV2, s’indicarà aïllament domiciliari de la persona atesa en espera del
resultat de la prova.
En cas que s’estableixi el diagnòstic de cas sospitós, la família i/o la persona amb
sospita de cas serà entrevistada pel gestor COVID de l’EAP que s’encarregarà de
les tasques següents:
-

Si no estan donats d’alta, tramitar l’alta de “La Meva Salut” i explicar-losen el funcionament.
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-

-

Fer la recollida de contactes estrets de l’entorn familiar i no escolar i
registrar que es tracta d’un cas escolar a l’enquesta de risc de rebrot. Els
contactes estrets seran introduïts al programa “COVID Contacts” que
inclourà una pregunta/variable que permetrà que la informació de
l’existència d’un cas sospitós d’àmbit escolar arribi de forma prioritzada al
Servei de Vigilància Epidemiològica territorial per poder fer el seguiment
del cas i l’estudi.
Informar la persona, i les persones amb qui conviu (en el cas d’un/a
menor), que si el cas és positiu hauran de fer quarantena durant 14 dies.
Explicar-los tot el procés, tal com està indicat al Procediment d’actuació
enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Valorar la
presència de persones vulnerables en el domicili. Si és el cas, valoració
social. Mentre no es disposi del resultat de la PCR, els adults que no
treballin a cap centre escolar podran anar a treballar prenent les mesures
adequades i els germans que pertanyin a un GCE d’un centre educatiu
(encara que sigui diferent del del cas sospitós) hauran d’estar confinats.



El Referent COVID Escola serà l’encarregat de les tasques següents:
- Contactar amb els centres educatius de forma proactiva per establir una
línia directa de comunicació i poder estar a disposició dels dubtes que
pugin generar-se.
- Atendre i informar dels dubtes que plantegen els centres educatius sobre
la manera de procedir i circuits d’atenció.
- Cercar dintre del CAP, amb un referent assistencial sanitari, en el cas que
la consulta no pugui ser resolta pel referent Covid, el/la professional que
pot resoldre la consulta realitzada.
- Introduir a la Plataforma “COVID Contacts” els contactes estrets del GCE
escolar, tant de l’aula com, si fos el cas, de les activitats extraescolars dins
de l’escola. Cal tenir present que és freqüent que l’escolarització sigui a
una zona diferent del CAP de referència.
- Si hi ha un cas positiu a una de les seves escoles de referència, donar
suport al procés de recollida de PCRs al GCE i de la gestió dels resultats.
- Comunicació fluïda amb l’escola per a l’intercanvi d’informació.
- Coordinació amb l’Escola, l’equip d’atenció primària (EAP) -especialment
amb la infermera de referència que l’equip hagi designat- i Salut Pública.



La infermera de referència del centre educatiu serà la que resoldrà els dubtes
sanitaris referents a la COVID-19 que el Referent Covid Escolar no pugui resoldre.

El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial s’encarregarà de les tasques
següents:
- A través dels seus propis Gestors COVID trucar a la direcció del centre educatiu
d’on sigui la persona atesa (alumne/a o treballador/a) per informar-la de
l’existència d’un cas sospitós.
- Informar al Servei Territorial d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona.
- Realitzar seguiment del resultat de la prova PCR i informar-ne a la direcció del
centre i al Servei Territorial o el Consorci d’Educació de Barcelona.
- Si el cas és positiu, valorar el resultat de l’estudi de contactes del GCE i descartar
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-

un brot a la classe i als altres grups als quals pertanyi la persona, així com indicar
les mesures a prendre en cada situació.
Els gestors COVID del servei de vigilància epidemiològica territorial també
s’encarregaran de la coordinació amb Atenció Primària en relació amb la
realització de les PCRs en contactes estrets.

No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència
estable mentre s’estigui en espera del resultat de la prova, així com tampoc dels
contactes estrets convivents que no pertanyin a l’àmbit escolar.

En el cas de famílies que consultin un servei mèdic privat o una mútua, actualment la
recollida dels contactes estrets no es podrà fer en el moment de la sospita clínica. Per
tant, serà responsabilitat del professional sanitari que ha atès la sospita, alertar el Servei
de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència de la persona atesa en el moment
en què es constati un resultat positiu en laboratoris clínics homologats per a la realització
de PCR per a SARS_CoV-2. També caldrà que la família ho notifiqui al centre educatiu i
que es realitzi l’estudi de contactes (a través del SVE o del CAP de referència). Es faran
arribar les instruccions als pediatres que exerceixen a l’àmbit privat.
La persona o la família del/de la menor rebrà el resultat: si és negatiu, a través de
l’aplicació La Meva Salut, un SMS i/o a través d’una trucada des del centre sanitari. En el
cas que sigui positiu se li comunicarà a través d’un professional sanitari.
Quan un professional docent o no docent del centre educatiu rep un resultat positiu cal
que ho comuniqui al Servei de Prevenció de Riscos Laborals corresponent.
En qualsevol cas, quan la PCR sigui positiva, es rebrà l’alerta al Servei de Vigilància
Epidemiològica territorial a través del programa “COVID Contacts” i aquest ho posarà en
coneixement del Servei Territorial d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona i,
seguidament, de la direcció del centre educatiu i se li comunicaran les primeres mesures
a prendre, així com el plantejament per fer l’estudi del cas al centre educatiu amb més
profunditat (extensió dels contactes estrets, etc.).
També s’establirà una coordinació estreta entre el Servei de Vigilància Epidemiològica
territorial i el Servei Territorial d’Educació o el Consorci d’Educació de Barcelona que
permetrà que el centre rebi els resultats amb celeritat en cas que la PCR sigui negativa.
La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació o Consorci d’Educació de
Barcelona i Salut Pública garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el
centre educatiu i el Servei de Vigilància Epidemiològica encarregats de l’estratègia de
control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total o parcial del
centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el
tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el resultat de la
valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària en coordinació amb
l’autoritat educativa.
De manera orientativa, els elements de decisió per a establir quarantenes i/o, si
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escau, tancaments parcials o total del centre serien:


Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable
Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant
s’hauria de recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies
després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos.
Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest
grup.
Es fara un test PCR a tots els membres del grup de convivencia estable que
siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als
contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14
dies que dura el periode màxim d’incubació.



Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de
convivència diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una ala d’un
edifici...)
Tot el grup de convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per
tant, i depenent de la valoració de vigilància epidemiològica, es podría recomanar
la quarantena dels grups de convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del
darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es
produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial en l’espai afectat, també
durant 14 dies.
Es fara un test PCR a tots els membres del grup de convivencia estable que
siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als
contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14
dies que dura el periode màxim d’incubació.



Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de
convivencia en diferents espais
Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant
s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14
dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous
casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre
educatiu, també durant 14 dies.
Es fara un test PCR a tots els membres del grup de convivencia estable que
siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als
contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14
dies que dura el periode màxim d’incubació.

En el marc de la cerca activa de casos, es realitzara un test PCR a tots els membres dels
grups de convivencia estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat
negatiu d’aquest test no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14
dies que dura el periode maxim d’incubació.
En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas dirigit per l’autoritat
sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjancant test
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microbiològics mes enllà dels grups de convivencia on s’hagin detectat casos.
Les persones que ja han tingut una infeccio per SARS-CoV-2 confirmada per PCR als 6
mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena.

RETORN AL CENTRE EDUCATIU
En el cas que la PCR hagi estat negativa o no hagi estat necessari realitzar-la, la persona
es podrà reincorporar un cop hagi cedit la simptomatologia seguint les recomanacions del
document de no assistència al centre educatiu per malaltia transmissible.
De manera general, els alumnes es podran reincorporar quan faci 24 hores que es troben
sense febre.
Si la PCR ha confirmat la COVID-19, la persona no ha requerit ingrés hospitalari, ha estat
atesa a l'atenció primària i s’ha indicat aillament domiciliari, seguint les recomanacions de
l´OMS, l’aillament es mantindrà durant almenys 10 dies des de l’inici dels simptomes i fins
que hagin transcorregut almenys 72 hores des de la resolució dels simptomes. No serà
necessaria la realització d’una PCR de control.
En cap dels suposits anteriors caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la reincorporació
a l’escola.

VINCLE AMB ATENCIÓ PRIMÀRIA
Les infermeres de referència dels centres educatius (les infermeres que ja són referents
als centres educatius per a temes de salut, ja sigui en el marc del programa Salut i Escola
o en el programa de vacunacions) seran les professionals encarregades de resoldre o
vehicular tots els dubtes relatius a la COVID-19 que sorgeixin als centres educatius.
La direccio de cada centre educatiu disposara d’un telèfon i/o adreca de contacte de la
infermera referent.
Les infermeres rebran una formació complementària en tots els aspectes relacionats amb
la COVID-19 i els protocols de l’àmbit educatiu per part de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya. Així mateix, tant els centres educatius com les seves infermeres de referència
disposaran d’un telèfon i adreca electrònica de contacte de la pròpia Agencia de Salut
Pública de Catalunya per a traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de
resoldre.

ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS
Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en que s’ha realitzat PCR i
s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a coneixer el resultat. Si el
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resultat es negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu.
En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són
contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de
casos, es realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars convivents. Un resultat
negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena
en els convivents durant els 14 dies que dura el periode maxim d’incubació.
En qualsevol cas, no està indicat l’aillament preventiu de les persones que integren el
grup de convivencia estable dels germans o familiars del cas en el moment de fer-los la
PCR en el marc de la cerca activa de contactes. En el cas que es confirmés la positivitat
en aquests test, s’establiran les mesures oportunes en els grups de convivència dels
germans o familiars convivents.

GESTIÓ DE CASOS DEL PERSONAL DEL CENTRE EDUCATIU
La gestió d’un cas sospitós en el personal del centre educatiu segueix, en linies generals,
l’esquema mostrat i el/la director/a del centre utilitzarà l’aplicatiu TRACACOVID per fer el
seguiment i les comunicacions internes corresponents de cada cas.
La persona que presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 (veure taula de
simptomes) s’haura de col·locar una mascareta quirúrgica si no la duu posada, haurà
d’abandonar el centre i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primaria el mes
ràpidament possible.
En el cas que l’equip sanitari que l’atengui decideixi realitzar-li la PCR per a SARS-CoV-2,
haurà de romandre al domicili en quarantena fins a conèixer els resultats. Es prioritzarà la
realització ràpida d’aquesta prova que hauria de realitzar-se, en la mesura del possible,
en les primeres 24 hores des de l’inici dels simptomes.
Els gestors COVID-19, tant els del CAP com dels Serveis de Vigilància Epidemiològica,
faran l’estudi de contactes de la persona docent tal com s’ha explicat anteriorment, li
explicara el procediment a seguir i li indicara els passos a realitzar si necessita agafar la
baixa laboral.
Cal que la persona docent es posi en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos
Laborals (SPRL) corresponent per tal de comunicar la seva situació d’aillament i des del
servei es puguin anar preparant les accions oportunes per si es tractes d’un cas positiu.
Si la PCR es negativa, el/la professional es podrà reincorporar al centre educatiu un cop
s’hagi recuperat del quadre clínic i hagi passat almenys 24 hores sense febre i/o altres
simptomes.
Si la PCR es positiva, el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial i el SPRL es
coordinaran per tal de posar en marxa l’aillament dels contactes estrets, tal com indica la
Guia d’actuació i col·laboracio dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a
la pandèmia de COVID-19.
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COM FUNCIONA EL TRAÇACOVID?
A partir del moment en que el/la director/a d’un centre docent rep la informació que una
persona usuària i/o vinculada al seu centre (alumnes, personal PAS/docent del centre,
personal proveidor de serveis) té simptomatologia compatible amb la COVID-19 i que,
d’acord amb la valoració clínica del seu Centre d’Atenció Primària (CAP) se li ha fet una
PCR, anirà introduint al TRAÇACOVID dos tipus de dades:
1. Casos: dades d’identificació de la persona, dades referents a la prova PCR (data
en que s’ha fet la PCR i data i resultat de la prova), així com la data d’alta
(moment en que la persona retorna al centre), per tal de fer-ne el seguiment i les
comunicacions necessàries.
2. Dades globals: nombre de grups en quarantena, nombre d’alumnes confinats,
nombre de docents confinats i nombre d’altres professionals confinats.
La informació que engega el procés de registre d’un cas al TRAÇACOVID la pot rebre
el/la director/a del centre educatiu directament de l’afectat; de la familia de l’afectat; del
gestor COVID del CAP o del Servei de Vigilancia Epidemiologica territorial (SVE); o el
Servei Territorial del Departament d’Educació.
El/la director/a del centre educatiu també serà la persona encarregada de comunicar a la
persona que presenta simptomes compatibles amb la COVID-19 mentre esta present al
centre docent de la necessitat d’anar a casa i de trucar al seu CAP per tal que Salut
n’estigui al cas, així com d’actualitzar les dades relatives a cada cas en el moment en que
disposi de nova informació.

INDICADORS BASICS DE SEGUIMENT SETMANAL
-

10.

Nombre d’alumnes escolaritzats
Nombre de casos sospitosos (i Percentatge sobre els alumnes escolaritzats )
Nombre de casos confirmats (i Percentatges sobre alumnes escolaritzats)
Nombre de brots detectats (i, d’aquests, en quants el cas index és un alumne)
Mitjana de casos per brot (minim i maxim)
Nombre d’aules en quarantena
Percentatge de casos sospitos en que s’ha fet la PCR abans de 48 hores
Mitjana de contactes estudiats per cas confirmat

MESURES DE PREVENCIÓ


Distanciament físic

Segons la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la
contenció de la infecció per SARS-CoV-2, la distància física interpersonal de seguretat,
tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres en general, amb
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l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas
excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels
grups de convivència estables.
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de
seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.


Higiene de mans

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels alumnes així
com la del personal docent i no docent.
En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:
▪ A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
▪ Abans i després dels àpats
▪ Abans i després d’anar al WC
▪ Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati)
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:
▪ A l’arribada al centre, abans del contacte amb els alumnes
▪ Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments
▪ Abans i després d’anar al WC
▪ Com a mínim una vegada cada 2 hores.
Es garanteix l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó
amb dosificador. A totes les aules hi ha dispensadors de solució hidroalcohòlica.


Ús de mascareta

Cal que els alumnes assisteixin al centre amb mascareta higiènica.
Cal seguir les normes establertes per a la seva correcta col·locació i enretirada.
https://www.youtube.com/watch?v=EKGO6SRjJWU&feature=youtu.be
Cada alumne portarà la seva mascareta de casa.
També haurà de portar una bossa o funda per desar-la, així com una mascareta de
recanvi.
Ús de mascareta
Col·lectiu
A secundària

Indicació

Personal docent i
no docent

Obligatòria sempre.

Obligatòria sempre, excepte a l’hora dels
àpats i durant les activitats que comportin
moviment a la classe d’Educació Física.
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Tipus de
mascareta
Higiènica amb
compliment de la
norma UNE
Higiènica amb
compliment de la
norma UNE
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A l’escola es disposarà d’un estoc de mascaretes quirúrgiques per a la gestió de la
detecció d’un possible cas de COVID-19 durant l’activitat al centre, un estoc de guants
per a activitats concretes, gel hidroalcohòlic i dispensadors, i termòmetres de distància.
A més, es posaran pantalles de protecció a les zones de secretaria i menjador.


Requisits d’accés als centres educatius

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós
- L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.
- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en
els 14 dies anteriors.
En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà
de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de
referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al
centre educatiu.
Malgrat que l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per a complicacions
de la COVID-19:
▪ Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport
respiratori.
▪ Malalties cardíaques greus.
▪ Malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que
requereixen tractaments immunosupressors).
▪ Diabetis mal controlada.
▪ Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els
alumnes, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades
pels serveis sanitaris per valorar si poden estar en contacte amb els alumnes.
Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, com la hipertensió arterial, la
diabetis, els problemes cardíacs o pulmonars i les immunodeficiències, l’obesitat mòrbida.
Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les
persones del grup de risc han de ser valorades pels serveis sanitaris per valorar si poden
estar en contacte amb els alumnes.



Control de símptomes

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici
del curs, signaran una declaració responsable a través de la qual:
- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el
risc que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser
necessàries en cada moment.
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- Es comprometen a no portar l’adolescent al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers
14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu
per tal de poder prendre les mesures oportunes.
La família i/o l’alumne/a ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre
símptoma.
Des de l’escola es farà un control diari de la temperatura dels alumnes.

11.

PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la
sortida dels alumnes i 3 vegades al dia, almenys 10 minuts cada vegada.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat
almenys diària.
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les
actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les
superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzarne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els
microorganismes. Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que
s’utilitzen habitualment, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions
d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
Caldrà fer un mínim d’una neteja i desinfecció completa al final de la jornada i
garantir la neteja i desinfecció durant el dia en els espais que ho requereixin,
especialment en aquells de màxima concurrència.
Neteja: es pot fer amb aigua o sabó o es poden usar els detergents d’ús habitual
en l’àmbit domèstic, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús
que indiqui l’etiqueta de cada producte.
Desinfecció: hi ha evidència que els coronavirus s’inactiven en contacte amb
diferents tipus de desinfectants, com poden ser:
-

-

Lleixiu: es recomana fer una dilució 1:50 del lleixiu habitual que té una
concentració al voltant del 5%, barrejant 20 ml de lleixiu en 1 litre
d’aigua, o bé posant 1 part de lleixiu i 49 parts d’aigua, especialment per
a la desinfecció dels lavabos. Per a la resta de superfícies és suficient
amb una barreja de 1 part de lleixiu i 99 parts d’aigua. Aquestes
solucions s’han de preparar diàriament i s’han de deixar actuar durant
uns minuts per assegurar una desinfecció eficaç.
Alcohol etílic entre el 62-71%: es pot obtenir directament o a partir de
l’alcohol etílic habitual que és del 96 %, barrejant 70 ml de l’alcohol amb
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-

30 ml aigua (s’obté un alcohol del 69%) o bé barrejant 5 parts de l'alcohol
etílic de 96º amb 2 part d'aigua (s’obté un alcohol del 70,6 %)
Peròxid d’hidrogen al 0,5%: es pot obtenir diluint l’aigua oxigenada
habitual que és del 3% de peròxid d'hidrogen amb aigua, barrejant 1 part
d'aigua oxigenada i 5 parts d'aigua.

Per a la desinfecció del material informàtic (teclat, ratolins...) es poden utilitzar
tovalloletes impregnades amb alcohol propílic de 70% o un drap net humitejat
amb alcohol de 70%. Caldrà garantir especialment la desinfecció del material
com a mínim 1 vegada al dia i sempre que es faci un canvi de grup a l’aula.

Zones i punts on intensificar la neteja i desinfecció
Les actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots
aquells elements, superfícies o zones d’ús més comú que poden tenir més
contacte amb les mans.
El material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents
alumnes si no se’n fa una desinfecció després del seu ús. Es prioritzarà que cada
alumne utilitzi el seu propi material.
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
-

Interruptors i timbres (aparell electrònic)
Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors
Baranes i passamans, d’escales i ascensors
Taules i cadires
Aixetes
Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada
higiene de mans en tot moment.
WC. Netejar després de cada ús.
Altres superfícies o punts de contacte freqüent

Totes les aules han de poder ser adequadament ventilades. Si pot ser es deixaran les
finestres obertes.

Gestió de residus
Els mocadors i les tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la
higiene respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i
pedal.
El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals
d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de
rebuig (contenidor gris).
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en
una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir
aquesta bossa tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de
residus tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.
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ANNEX 1 – QUADRE NETEJA I DESINFECCIÓ

ACTIVITAT
Higiene
d’entorn

Residus

Ventilació

Equipament de
Protecció
Individual

Fi de jornada

Mesura de
mitigació (Què)
Neteja i
desinfecció de
terres

Periodicitat
(Quan)
Mínim una
vegada al dia

Netejar i
desinfectar punts
d’ús freqüent

Mínim una
vegada al dia

Neteja i
desinfecció de
lavabos

Mínim una
vegada al dia

Desinfectar
sistemes de
ventilació i
climatització
Preparar la
solució de
desinfecció
Tractament de
residus sòlids

Mínim una
vegada al dia

Mantenir portes i
finestres obertes
Desinfectar
sistemes de
ventilació i
climatització
Ús de mascareta

Durant tota la
neteja
Mínim una
vegada al dia

Ús de guants de
làtex

Durant tota la
neteja

Ús de guants de
goma

Per netejar
lavabos i WC

Davantal plàstic

Per netejar
lavabos i WC

Canviar-se de
roba i dutxar-se
sempre que sigui
possible

En acabar
l’activitat
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Cada dia

Mínim una
vegada al dia

Sempre

Indicacions específiques
(Com)
Netejar primer amb aigua sabonosa
Desinfectar amb solució de lleixiu al 0.1% i deixar
assecar durant 5 minuts
Aplicar la tècnica del doble cubell per desinfectar
Manetes de porta i finestres, interruptors, endolls,
baranes, taules i cadires, equipament, papereres,
botoneres d’ascensors, elements de joc infantil.
Netejar amb aigua sabonosa si està visiblement brut
Desinfectar amb un drap amb solució hidroalcohòlica o
lleixiu al 0.1% i deixar assecar mínim durant 5 minuts
Utilitzar draps diferents per netejar i desinfectar
Netejar primer amb aigua sabonosa
Desinfectar amb solució de lleixiu al 0.1% i deixar
assecar durant 5 minuts
Utilitzar draps diferents per netejar i desinfectar
Utilitzar diferents cubells per mullar i escórrer
Desinfectar reixetes i sortides d’aire d’aparells de
ventilació
Amb un drap amb solució hidroalcohòlica o lleixiu al
0.1% i deixar assecar mínim durant 5 minuts
Preparar la solució de lleixiu al 0.1% correctament
Col·locar cartell de preparació de solució de lleixiu a la
sala de neteja
Tancar bé les bosses de les papereres abans de
recollir-les
Netejar i desinfectar les papereres un cop buides abans
de posar la bossa
Agrupar totes les boses en un únic punt abans de
llençar-les al contenidor i desinfectar aquest punt
després.
Mínim 2 hores abans d’ocupar l’aula
Desinfectar reixetes i sortides d’aire d’aparells de
ventilació
Amb un drap amb solució hidroalcohòlica o lleixiu al
0.1%
Mascareta higiènica amb compliment norma UNE
Seguir les instruccions pel seu ús apropiat
Treure’ls de manera adequada i llençar-los a la brossa
seguidament
Rentar-se les mans abans i després del seu ús
Col·locar cartell a la sala de neteja
Treure’ls de manera adequada
Si són reutilitzables, desinfectar-los abans de treure’ls i
deixar assecar
Rentar-se les mans abans i després del seu ús
Treure’ls sense tocar la part exterior
Si és reutilitzable, desinfectar-lo un cop tret i deixar
assecar
Rentar-se les mans abans i després del posar-lo i
treure’l
Treure’s la roba de feina i posar-la en una bossa de
plàstic tancada
Rentar-la en arribar a casa, separada, entre 60º i 90ºC
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ANNEX 2 – MESURES A LES AULES

AULA

Mesura
de
mitigació
(Què)
Respectar el
nombre màxim
d’alumnes per
grup
Mantenir 1,5
metres mínim
de distància
física
Minimitzar
moviments
fora de l’aula
el màxim
possible

Respon
sable
(Qui)
Direcció
/ Docent

Periodicitat
(Quan)

Indicacions específiques
(Com)

Sempre

A secundària: 25-30 alumnes per
aula.

Tothom

Sempre

Tothom

Sempre

Ús de
mascareta
Ús de
mascareta

Alumne
s
Persona
l escolar

Sempre

Rentat de
mans amb
aigua i sabó o
solució
hidroalcohòlica

Tothom

Cobrir-se la
boca amb el
colze o un
mocador d’un
sol ús
No tocar-se
ulls, nas, boca
Desinfectar
taules

Tothom

Entrada i sortida
de l’aula
Abans i després
d’anar al WC
Abans i després
de menjar
Després de
mocar-se, tossir o
esternudar
Abans i després
de posar la
mascareta
En tossir o
esternudar

Distribuir el mobiliari segons
distàncies
Senyalitzar espais al terra
“Braços en creu”
Organitzar les activitats de manera
que només es desplaci el personal
docent
Demanar permís per sortir de l’aula;
el docent mirarà que no hi hagi
moviment d’altres alumnes al
passadís
Mascareta higiènica amb compliment
norma UNE
Mascareta higiènica amb compliment
norma UNE
Seguir les instruccions pel seu ús
apropiat
Durant 20 segons i seguint les
instruccions
Col·locar cartells damunt del punt de
rentat de mans

Evitar
compartir
material
Mantenir
portes i
finestres
obertes

Alumne
s

Sempre

Tossir o esternudar al colze
En un mocador de paper d’un sol ús.
Llençar el mocador a la paperera
amb tapa i pedal

Tothom

Sempre

Alumne
s

Quan hi hagi un
canvi d’aula i al
finalitzar la jornada
escolar
Sempre

Amb una tovalloleta mullada amb
solució hidroalcohòlica.
Llençar la tovalloleta a la paperera
amb tapa i pedal
Si s’ha de compartir material,
desinfectar-lo entre usos

Sempre que sigui
possible

Mínim 2 hores abans d’ocupar l’aula
Ventilar durant 10 minuts mínim
sempre que sigui possible

Docents
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ANNEX 3 – MESURES A LES ZONES DE CIRCULACIÓ

ZONES DE
CIRCULACIÓ

Mesura
de
mitigació
(Què)
Senyalitzar
circuits de
circulació per
garantir els 1,5
m mínims

Respons
able (Qui)

Periodicitat
(Quan)

Indicacions específiques
(Com)

Direcció /
Personal
escolar

Previ a la tornada
dels alumnes

Entrades i
sortides
esgraonades
per evitar
concentració
d’alumnes
Ús de
mascareta
Ús de
mascareta

Tothom

Arribada i sortida
a l’escola
Sortida i entrada
al pati
Canvis de classe

Indicar el sentit de la circulació (amb
senyals de trànsit, per exemple)
En paviment dur: senyalitzar amb cinta
adhesiva o adhesius de senyalització.
En paviment tou o exterior: utilitzar
senyalització de cintes, malles o
pilones provisionals.
Col·locar cartells de distanciament físic
a les zones de pas i exteriors
Organitzar els grups d’acord a la
disponibilitat d’espai

Alumnes

Sempre

Personal
escolar

Sempre

Rentat de
mans amb
aigua i sabó o
solució
hidroalcohòlica
Cobrir-se la
boca

Tothom

Arribada i sortida
a l’escola
Sortida i entrada
al pati
Canvis de classe
En tossir o
esternudar

No tocar-se
ulls, nas, boca
Mantenir
portes i
finestres
obertes de
zones de pas

Tothom

Sempre

Personal
escolar

Sempre que sigui
possible

Tothom
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Mascareta higiènica amb compliment
norma UNE
Mascareta higiènica amb compliment
norma UNE
Seguir les instruccions pel seu ús
apropiat
Durant 20 segons i seguint les
instruccions
Col·locar cartells damunt del punt de
rentat de mans
Tossir o esternudar al colze
En un mocador de paper d’un sol ús.
Llençar el mocador a la paperera amb
tapa i pedal
Col·locar cartells a les zones de pas i
exteriors
Mínim 1 hora abans d’utilitzar l’espai
Ventilar durant 10 minuts mínim 3 cops
als dia
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ANNEX 4 – MESURES AL PATI

PATI

Mesura
de
mitigació
(Què)
Senyalitzar
circuits de
circulació per
garantir 1,5 m
mínims

Responsable
(Qui)

Periodicitat
(Quan)

Direcció /
Personal
escolar

Previ a la
tornada dels
alumnes

Entrades i
sortides
esgraonades
per evitar
concentració
d’alumnes

Personal
escolar

Ús de
mascareta

Alumnes

Arribada i
sortida a
l’escola
Sortida i
entrada al pati
Canvis de
classe
Sempre

Ús de
mascareta

Personal
escolar

Sempre

Rentat de mans
amb aigua i
sabó o solució
hidroalcohòlica

Tothom

Cobrir-se la
boca

Tothom

Arribada i
sortida a
l’escola
Sortida i
entrada al pati
Canvis de
classe
En tossir o
esternudar

No tocar-se
ulls, nas boca

Tothom

Sempre

Mantenir portes
i finestres
obertes de
zones de pas

Personal
escolar

Sempre que
sigui possible
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Indicacions
específiques
(Com)
Indicar el sentit de la
circulació (amb
senyals de trànsit, per
exemple)
En paviment dur:
senyalitzar amb cinta
adhesiva o adhesius
de senyalització.
Col·locar cartells de
distanciament físic a
les zones de pas i
exteriors
Organitzar els grups
d’acord a la
disponibilitat d’espai

Mascareta higiènica
amb compliment
norma UNE
Mascareta higiènica
amb compliment
norma UNE
Seguir les instruccions
pel seu ús apropiat
Durant 20 segons i
seguint les instruccions
Col·locar cartells
damunt del punt de
rentat de mans

Tossir o esternudar al
colze
En un mocador de
paper d’un sol ús.
Llençar el mocador a
la paperera amb tapa i
pedal
Col·locar cartells a les
zones de pas i
exteriors
Mínim 1 hora abans
d’utilitzar l’espai
Ventilar durant 10
minuts mínim sempre
que sigui possible
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ANNEX 5 – ALGORITME DE GESTIÓ D’UN CAS
1. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveidor de serveis d’un centre
educatiu que presentin simptomes es posaran en contacte telefonic amb el seu CAP de
referència per a una valoració clínica.
2. Els professionals sanitaris del CAP de referència decidiran si fer o no una prova PCR.
3. En el cas que, un alumne, personal PAS/docent del centre, personal proveidor de
serveis d’un centre educatiu es realitzi una prova PCR ho haurà d’informar al/a la
director/a del centre educatiu. El/La director/a de centre educatiu activa el TRAÇACOVID.
4. El/la director/a de centre educatiu ho comunica al/la inspector/a de centre.
5. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció
educativa i serveis centrals de Salut Publica.
6. El gestor COVID del CAP comença la recollida de contactes de l’àmbit familiar que
introduirà al programa “COVID Contacts” i ho registrarà com a “cas escolar”.
7. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial prioritzarà el cas.
8. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas
sospitòs al Servei Territorial d’Educació.
9. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas
sospitòs al centre educatiu i recull els contactes estrets del grup de convivència estable
del cas sospitòs.
10. El/La director/a de centre educatiu verifica que el cas estigui registrat al
TRAÇACOVID, si no ho està, introdueix les dades al TRAÇACOVID.
11. Si el resultat de la PCR es negatiu, la persona afectada o la familia rebrà la informació
a traves del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal sanitari.
12. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveidor de serveis d’un centre
educatiu informen del resultat negatiu al director/a del centre educatiu. En qualsevol cas,
el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat de la prova als
Serveis Territorials d’Educació i aquests al centre educatiu.
13. El/la director/a de centre educatiu registra el resultat negatiu al TRAÇACOVID.
14. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció
educativa i serveis centrals de Salut Pública.
15. Si el resultat de la PCR és positiu, la persona afectada o la família rebrà la informacio
a través del programa La Meva Salut o d’una trucada del personal sanitari.
16. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveidor de serveis d’un centre
educatiu informen del resultat positiu al/a la director/a del centre educatiu. En qualsevol
cas, el gestor COVID comunica el resultat de la prova als Serveis Territorials d’Educació i
al centre educatiu.
17. El/La director/a de centre educatiu registra el resultat positiu al TRAÇACOVID.
18. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció
d’Educació i serveis centrals de Salut Pública.
19. Els serveis centrals d’Educació publiquen la visualització de dades de casos escolar
per municipi.
20. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el
resultat positiu al Servei territorial d’Educació.
21. El Servei Territorial d’Educació informa a/ls l’Ajuntament/s del cas positiu.
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22. El gestor COVID del Servei de Vigiláncia Epidemiològica territorial comunica el
resultat al centre educatiu.
23. El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial pren les mesures d’aillament i les
comunica al centre educatiu i als Serveis Territorials del Departament d’Educació.

ANNEX 6 – TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19
≤14 anys
Febre o febricula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll*
Congestió nasal*
Mal de panxa
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap
Malestar
Dolor muscular

>14 anys
Febre o febricula
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll*
Alteració del gust o de l’olfacte
Vòmits i/o diarrees
Mal de cap
Malestar
Calfreds
Dolor muscular

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i
només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha
febre o altres manifestacions de la llista.

ANNEX 7 – MESURES COMPLEMENTÀRIES A LES PREVISTES AL PLA D’ACTUACIÓ (24-08-

2020)
D’acord amb les previsions de l’estat de la pandèmia en les properes setmanes a tot el
territori català, es proposa que s’implementin les mesures següents:
1. Amb relació als grups de convivència estables, els grups en el 2n cicle d’educació
infantil i a primària no han de ser superiors als 20 alumnes amb caràcter general i, a
secundària, s’han de reduir sempre que sigui possible. En qualsevol cas, quan no sigui
possible reduir els grups, entès això com a excepcionalitat i d’acord amb el pla propi de
cada centre, s’arbitraran altres mesures preventives i de seguretat.
2. Pel que fa a l’ús de mascareta, es proposa que a secundària, batxillerat, formació
professional i en els centres de formació d’adults, l’ús de mascareta sigui obligatori també
quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula.
L’ús de la mascareta serà obligatori a primària −a partir de 6 anys− quan les
circumstàncies de la pandèmia en aquell territori així ho indiquin.
3. Amb relació al control de símptomes, es recomana que els centres docents facin un
control diari de la temperatura dels alumnes.
4. S’introdueix una nova mesura: Es farà un cribratge poblacional de 500.000 persones

PLA d’ACTUACIÓ Curs 2020-21

28

en escoles i instituts des del 15 de setembre al 15 de novembre.

ANNEX 8 – Mesures complementàries a les previstes al “Pla d’actuació per al curs
2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” (9-09-20)
El “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia” (en endavant, Pla d’actuació) que va aprovar el PROCICAT el 3 de juliol,
estableix pel que fa a la seva vigència que: “Totes les mesures proposades seran vigents
al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat dels centres educatius del seu
entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context
epidemiològic.”
En aquest sentit, d’acord amb les previsions de l’estat de la pandèmia en les properes
setmanes a tot el territori català, es proposa que s’adaptin les següents mesures
previstes en el Pla d’actuació de la següent manera:














En relació a l’ús de mascareta, es proposa que a secundària, batxillerat, formació
professional i centres de formació d’adults, l’ús de mascareta sigui obligatòria
també quan s’està amb el grup de convivència dins de l’aula.
L’ús de la mascareta serà obligatòria a primària -a partir de 6 anys- quan les
circumstàncies de la pandèmia en aquell territori així ho indiquin.
En relació al control de símptomes, es recomana que els centres docents
realitzin un control diari de la temperatura dels alumnes.
S’introdueix una nova mesura: es farà un cribratge poblacional utilitzant les
escoles i instituts des de la tercera setmana de setembre segons indicacions de
vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi casos.
Reunions amb famílies i persones de fora del centre educatiu: les reunions
han de ser telemàtiques a excepció d’ aquelles que siguin com màxim de 10
persones i imprescindibles de fer presencials i a les que sempre cal aplicar totes
les mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja,
desinfecció i ventilació de l’ espai, etc.). En els casos en que les reunions no
puguin ser telemàtiques pel perfil de les persones convocades, s’habilitaran des
del centre educatiu altres mecanismes de comunicació a través del telèfon mòbil.
Reunions entre professionals del centre educatiu: Les reunions han de ser
telemàtiques a excepció d’ aquelles que siguin com màxim de 10 persones i
imprescindibles de fer presencials i a les que sempre cal aplicar totes les mesures
de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació
de l’ espai, etc.). Durant tot l’horari escolar, cal mantenir distància i mascareta
entre els professionals també fora del recinte educatiu i en les entrades i sortides
dels centres.
Priorització d’activitats a l’aire lliure: es prioritzarà la realització d’activitats a
l’aire lliure respectant les distàncies físiques entre grups i les altres mesures
recomanades al Pla d’actuació.
Ús de mascaretes per a professionals adults dels centres educatius (docents,
administratius i personal subaltern i de suport): al Pla d’actuació s’especifica que
l’ús de mascaretes en persones adultes és recomanable en el marc dels grups
estables i obligatòria fora d’ell. En aquest moment es proposa que, igual que en
qualsevol entorn comunitari, l’ús de mascareta en els centres educatius sigui
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obligatori per a persones adultes. Per als docents del primer i segon cicle
d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per raó de
l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic. Aquesta
indicació es podria revisar segons les dades de la evolució de la pandèmia i/o dels
contagis en els centres docents per aquestes edats
Tipus de mascareta: al Pla d’actuació es proposa l’ús de mascareta higiènica
amb compliment de norma UNE. En aquest moment i vistes les darreres
recomanacions, es considera que és suficient que sigui una mascareta higiènica
(malgrat que si és possible, es recomana que compleixi les normes UNE).
Espais per menjar: amb l’objectiu de maximitzar la distància física es poden
habilitar dins del centre educatiu altres espais per menjar diferents al menjador
que compleixin les característiques especificades al Pla d’actuació i d'acord amb
els recursos de personal autoritzats pels Serveis Territorials.
Màquines expenedores d’aliments i begudes: se’ls aplicaran les mateixes
mesures de neteja i desinfecció previstes al Pla d’actuació per a les botoneres
dels ascensors.
Ús de dutxes/vestidors: es permet la utilització de dutxes i vestidors aplicant les
mesures de neteja, desinfecció i ventilació recollides al Pla d’actuació. Tal i com
es posa al Pla d’actuació, els vestuaris només seran utilitzats de manera
simultània per infants i adolescents d’un mateix grup de convivència estable. Tant
als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de
seguretat i per tant el nombre de persones que els utilitzen simultàniament ha de
garantir-ho.
Educació compartida: en aquells infants que comparteixen escolarització en dos
centres, mentre sigui possible i la situació epidemiològica ho permeti, es
mantindrà aquesta modalitat. En el cas de que la situació epidemiològica ho
requereixi, caldrà prioritzar en quin dels dos centres és més convenient que
continuï l’alumne/a mentre la situació ho requereixi.
Extraescolars: a les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants
i adolescents de diferents edats i grups estables. És recomanable que, en el marc
de l’extraescolar, la composició del grup de participants sigui el més constant
possible per facilitar la traçabilitat, constituint-se aquests en un segon grup estable
sense canvis. L’ús de mascareta és obligatori (a excepció de que hi hagi una
contraindicació, o es faci una pràctica esportiva) a partir dels 6 anys d’edat. Es
recomana que, en la mesura del possible, es mantingui la distància física
recomanada.
Transport escolar: L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys i
recomanable a partir dels 3 anys (si no hi ha contraindicacions). Durant els
trajectes, no és permès menjar ni beure. S’assignaran seients fixes per tot el curs
escolar per a cadascun dels usuaris del servei de transport escolar. Poden viatjar
alumnes de diferents grups estables en el mateix servei de transport escolar, i es
recomana que estiguin junts els del mateix grup estable.

Aquestes mesures i les previstes en el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres
educatius en el marc de la pandèmia s’adaptaran en funció de l’evolució i nova informació
de la malaltia de què es disposi a través dels òrgans constituïts a tal efecte.

PLA d’ACTUACIÓ Curs 2020-21

30

ANNEX 9 - DEFINICIONS
 Cas sospitós: persona amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 a qui s’ha
fet una PCR i encara no té el resultat.
 Cas confirmat amb infecció activa: o Persona que compleix criteri clínic de cas
sospitós amb PCR positiva. o Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós amb
PCR negativa i resultat positiu a IgM per serologia. o Persona asimptomàtica amb PCR
positiva amb IgG negativa o no practicada.
 Cas confirmat amb infecció resolta: persona asimptomàtica amb serologia IgG
positiva independentment del resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no feta).
 Cas descartat: cas sospitós amb PCR negativa en el qual no hi ha alta sospita clínica
ni vincle epidemiològic amb un cas confirmat.
 Contacte estret: en l’àmbit dels centres educatius són aquelles persones que formen
part d’un grup de convivència estable (a l’aula o a una activitat extraescolar dins de la
mateixa escola). El període a considerar és des de 48 hores abans de l’inici dels
símptomes del cas sospitós fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos
asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de 48 hores abans de
la data del diagnòstic. o Transport escolar: persones situades en un radi de dos seients al
voltant del cas, sempre que no hi hagi hagut una protecció adequada durant almenys 15
minuts. o Menjador escolar: distància menor de 2 metres.
 Aïllament: fa referència al període de temps que ha d’estar aïllada la persona
diagnosticada de COVID-19. En els casos que no requereixin atenció hospitalària s’ha de
mantenir fins que transcorrin almenys 72 hores des de la resolució de la febre i el quadre
clínic amb un mínim de 10 dies des de l’inici dels símptomes. En casos asimptomàtics
l’aïllament s’ha de mantenir fins que transcorrin 10 dies des de la data de la presa de
mostra per al diagnòstic.
 Quarantena: període en el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A
tot contacte estret se li realitzarà una PCR amb l’objectiu de detectar precoçment nous
Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius 7 7 casos positius. Si el resultat
d’aquesta PCR és negatiu es continuarà la quarantena fins al dia 14, perquè aquest és el
període d’incubació de la malaltia.
 Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el
seu tutor o tutora, i en el marc del qual es produeix la socialització de les persones que
l'integren. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o personal de suport
educatiu a l'educació inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en
aquest grup. Un/a docent i un/a professional de suport educatiu només pot formar part
d'un únic grup estable. En el cas que terceres persones s'hagin de relacionar amb
aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents
grups s'hagin de relacionar entre sí, s'han de complir rigorosament les mesures de
protecció individual, especialment el manteniment de la distància física de seguretat d'1,5
metres i l'ús de la mascareta. Igualment, fora del grup de convivència estable, quan
coincideixen persones de diferents grups (desplaçaments pel centre, aules d’acollida,
transport escolar, claustre del professorat, etc.) cal extremar les mesures de protecció
(distància, mascareta, rentat de mans, ventilació...) per tal d’evitar que si es dona un cas
positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se. Es poden definir altres contactes
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estrets en l´àmbit familiar o del centre educatiu segons indicacions dels serveis de
Vigilància Epidemiològica.
 Referent COVID Escola: és un/a professional no sanitari d’un equip d’atenció primària
que juga un paper clau per contenir i identificar els brots de la infecció. És la persona
encarregada de la identificació dels contactes estrets escolars (tant de la classe com de
les activitats extraescolars que tinguin lloc dins de l’escola), així com de la coordinació
amb la direcció de cada centre escolar per al procés de COVID-19. També té un paper
important en el suport de les estratègies de cribratges que es puguin establir en els seus
centres de referència. Cal que treballi de forma molt coordinada amb l’escola, l’equip d’AP
i el servei de vigilància epidemiològica territorial que és qui pren les decisions de com cal
actuar en cada escola.
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