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Anàlisi i visualització de 
dades
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Font de dades
● Les dades són les que publica el Departament d'Educació: 

Dades sobre la covid als centres educatius.

● Hi hem detectat algunes incoherències: centres que 
informen de grups confinats però de cap alumne confinat 
alhora, o a la inversa.

● El Departament va publicar la llista de centres afectats fins 
el 22 de setembre, n'eren 348. Amb data 5 d'octubre en 
són 790, i 20 més que informen d'un mínim de 10 alumnes 
confinats però de cap grup.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/tracacovid/dades-covid19-centres/
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Centres afectats
En el mapa d'afectació 
generat pel Departament 
només es veuen els 
"Centres confinats": 
aquells en què estan 
confinats tots els 
alumnes del centre.
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Centres afectats
Entenem que el criteri del Departament no és l'adient per a 
visualitzar el nombre de grups i persones afectades.
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Centres afectats

● Considerem que 
l'estabilització i reducció 
puntual de les xifres de 
confinaments respon a la 
reducció de 14 a 
10 dies de quarentena, atès 
que la xifra de positius 
detectats continua en 
creixement clar.

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Les-quarantenes-passen-a-ser-de-10-dies
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Les dades següents agafen com a criteri de "Centre 
afectat" aquell en què s'hi dóna com a mínim una de 
les condicions següents:

– Centre confinat totalment

– Centre amb un o més grups de convivència estable 
confinats

– Centre amb 10 o més alumnes confinats

Centres afectats
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● Amb aquest criteri els centres afectats a Catalunya, amb les dades 
de data 5 d'octubre són:

– Llars d'infants:                       2,5%

– Escoles de Primària:                       17,5%

– Centres de Primària i Secund., IE.: 29,9%

– Instituts de Secundària:                   39,1%

– En altres centres: només FP 11%, Form. Adults 0,5%, Educació 
Especial 13,9%

Centres afectats
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Detall de dades amb data 5 d'octubre:

Centres afectats
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Centres afectats. Mapes
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Evolució a centres 
de Primària
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Evolució a centres 
de Secundària i 
Prim.-Sec.
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● Després de més de 3 setmanes de curs la incidència 
de la Covid-19 a centres continua en augment.

● L'afectació a Secundària, que gairebé arriba al 40% 
dels centres, és d'aproximadament el doble que a 
Primària.

Conclusions
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