
Novetats del document del Departament d’Educació de 3 
de setembre 2021, de gestió de casos de Covid als centres 
educatius (curs 2021-2022) (respecte al document del curs passat)

https://secundaria.info/docu/_media/Covid:20210906-gestio-casos-Covid-centres-2021-2022.pdf

1 Introducció

Els  adolescents  vacunats  a  1  de

setembre  (entre  12  i  19  anys)  són  un

31,4% dels alumnes.

La  variant  Covid  "delta"  "afecta

especialment  la  població  infantil  i

juvenil".

Malgrat  l’anterior,  sense  desaparèixer,

minven les mides preventives davant la

pandèmia en els casos de les persones

vacunades, o que ja han patit  la Covid

(el  document  parla  que  "es  faran

adaptacions"). Motiu principal: l’index de

vacunació  existent  entre  docents,  per

sobre del 90 %, i d’adolescents (pàg. 4).

2 Requisits per anar a centres escolar

NO poden anar les persones en aquestes circumstàncies:

• Aïllament per positiu Covid sense pauta completa de vacunació i sense haver passat la Covid els

darrers 6 mesos, ni els que esperen PCR com a cas sospitós.

• No tenir la pauta de vacunació completa i que no han passat la Covid en els darrers 6 mesos.

• Conviure amb una persona diagnosticada de Covid,  o amb una persona que està a l’espera del

resultat d’una PCR com a cas sospitós.
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• Estar en període de quarantena domiciliària com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de

Covid.

SÍ poden anar:

• Qui espera resultat PCR o per cribratge poblacional, o per fer-se a tot el centre educatiu.

• Els contactes de contactes estrets: els "infants" (de nou menystenen la secundària) o professionals

que conviuen amb una persona en  quarantena  perquè  és  contacte  estret  d’un  cas  positiu.  Per

exemple, els fills de docents en quarantena o germans d’alumnes en quarantena (pàg. 5 i 6).

3 Definicions

A partir de la secundària, només s’han de considerar contacte estret els docents que no portessin mascareta

en la interacció amb el cas positiu, no pas els tutors (amb mascareta), a diferència del curs passat (pàg. 7).

El  text  defineix  els  contactes  estrets  al  transport  escolar  i  als  menjadors.  Es  defineixen  les  pautes  de

vacunació complertes: mínim de 14 dies des de la segona dosi, o Covid + una dosi de vacuna+14 dies (pàg.

8).

Referent Covid del centre educatiu (RECO): professional no sanitari d’un equip d’atenció primària que té un

paper clau a l’hora de contenir i identificar els brots de la infecció, contactes estrets escolars (de la classe i de

les activitats extraescolars que tenen lloc dins del centre educatiu) de la coordinació amb les direccions, i

dels cribratges (pàg. 8).

4 Gestió de casos

En casos sospitosos d’infecció, i fins no hi hagi resultat PCR, NO faran quarantena preventiva els convivents

en edat escolar que pertanyin a un GCE d’un centre educatiu o de professionals de l’educació que estiguin

vacunats amb pauta completa o hagin passat la Covid en les darrers 180 dies.

Quan es confirma un cas positiu en un GCE s’ha de fer l’estudi de contactes a tot el GCE, independentment

de l’estat vacunal dels membres que el formen. Aquest estudi variarà segons si l’alumne té la pauta completa

de vacunació o no.

Si la tenen, o han passat la Covid en els darrers 6 mesos, s’han de fer un TAR en una de les farmàcies

autoritzades a aquest efecte, el mateix dia del diagnòstic del cas o tan aviat com sigui possible.

Si no tenen la vacuna o amb pauta incompleta de vacunació: l’estudi s’ha de fer entre el 4t i el 6è dia des que

es va diagnosticar  el  cas i,  preferiblement,  mitjançant  PCR (en els  indrets on el  circuit  de la PCR sigui

complicat a causa de la llunyania del laboratori de referència, l’estudi es pot fer amb TAR). Els contactes

estrets  amb pauta  completa  de  vacunació,  i  també els  que  hagin  tingut  una infecció  per  SARS-CoV-2

confirmada  en  els  180  dies  previs  a  l’últim  contacte  amb  el  cas,  no  han  de  fer  quarantena;  la  resta

d’integrants del GCE sí n’han de fer. Si un contacte estret té un resultat positiu, independentment del seu

estat vacunal, passa a ser considerat cas, s’inicia l’estudi dels seus contactes estrets (que s’han de fer TAR a

farmàcies per als contactes estrets escolars vacunats i PCR en punt centralitzat per als contactes estrets no

vacunats) i ha de fer aïllament. Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la

Covid en els darrers 6 mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la quarantena (pag 10 i

11).



Punts 5 i 6: sense novetats destacables

7. Actuació en cas de germans/familiars d’un cas.

Els  germans  convivents  d’un  cas  sospitós  (que  s’ha  fet  PCR  o  TAR  per  la  presència  de  símptomes

compatibles i espera resultats) que no estiguin vacunats i que no hagin passat la Covid en els darrers 6

mesos, sí pertanyen a l’àmbit d’un centre educatiu, han de quedar-se casa fins a conèixer-ne el resultat (pàg.

16).

8. Gestió casos Covid entre docents

Els  professionals  correctament  vacunats  que  siguin  contactes  estrets  d’un  cas  positiu  no  cal  que facin

quarantena, sempre que siguin asimptomàtics.

El professorat de secundària ja no forma part de cap GCE.

Els  contactes  estrets  no  vacunats  s’han de fer  una PCR al  4t-6è  dia  del  contacte  estret,  i  han de fer

quarantena durant 10 dies, independentment del resultat de la PCR.

Si la persona ha passat la Covid en els 90 dies previs, no es considera un cas sospitós, tret que tingui una

història clínica molt suggestiva.

Tot i que el docent estigui vacunat, poden haver-hi casos positius. Si és així, s’ha d’actuar com en qualsevol

altre cas positiu, seguint una Guia d’actuació (pàg. 16).

Els docents no vacunats i amb familiars convivent a l’espera del resultat d’una PCR per cas sospitós (no si és

un contacte o s’ha fet un cribratge), no pot acudir al centre educatiu fins que no es conegui el resultat de la

prova; no necessita una baixa laboral, sinó el document de deure inexcusable (Portal de centre).

9.  Informació sobre la vacunació

Les direccions dels centres educatius rebran, mitjançant el traçaCovid, informació sobre la vacunació dels

alumnes i del personal del centre, i treballaran amb Salut Pública per tenir els percentatges de vacunació

més alts.

10. Dades que ha d’aportar el traçaCovid

Nombre de centres confinats i centres amb grups confinats i el percentatge respecte al total de centres (de

cada centre educatiu i de tot Catalunya).

Nombre d’alumnes, docents, PAS, PAE i personal extern confinat i percentatge sobre el total (de cada centre

educatiu i de tot Catalunya).

Nombre de PCR positives acumulades i dels darrers 10 dies dels alumnes, docents, PAS, PAE i personal

extern, i percentatge sobre el total (de cada centre i de tot Catalunya).

Nombre de brots detectats (i, d’aquests, en quants el cas índex és un infant).

Mitjana de casos per brot (mínim i màxim).

Mitjana de contactes estudiats per cas confirmat.

Percentatges de vacunació en els GCE d’educació secundària.


