
Reunió Famílies 

Covid-19 

Institut de Flix 

14 de setembre de 2020 



2 

PLA BÀSIC D’OBERTURA DE CENTRE 2020-21 

Documents de referència 

• Protocol de gestió de casos de COVID 19 als centres 

educatius (13.08.2020,  modificat el 09.09.20) 

• Aclariments per als centres públics de titularitat del 

Departament d’Educació en el curs 2020-2021 

(30.07.2020)  

• Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla 

d’organització de centres pel el curs 20-21 (09.07.2020)  

• Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres 

educatius em el marc de la pandèmia (03.07.2020) 

• Instruccions per al curs 2020-2021 per als centres 

educatius de Catalunya (30.06.2020)  
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GESTIÓ DE CASOS COVID-19 

ALS CENTRES EDUCATIUS 
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ASPECTES GENERALS 

La responsable de la coordinació i la gestió 

de la COVID-19 al centre educatiu és la 

directora. 

Al centre educatiu hem de tenir disponible 

un fitxer amb les dades de filiació i contacte 

dels integrants dels diferents grups estables 

de convivència del centre,  ja que serà  

requerit per part del sistema sanitari per tal 

de facilitar la traçabilitat de contagis.  
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ASPECTES GENERALS 

Les famílies o els mateixos alumnes, en cas que siguin 

majors d’edat, han de  signar una declaració responsable 

per la qual es comprometen a: 

• Seguir les normes establertes davant la COVID-19 

• Mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al 

respecte 

• Presentar documentació acreditativa d’un cas positiu a la 

directora del centre en cas d’haver-se diagnosticat per la 

xarxa privada de salut 

• Permetre l’intercanvi de dades personals entre els 

departaments d’Educació i Salut amb la finalitat de fer la 

traçabilitat de possibles contagis en relació amb la gestió de 

casos. 
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REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS 

La família i/o els tutors  han de verificar, 

abans d’anar a l’institut, l’estat de salut del 

seu fill/a i comprovar que la temperatura no 

sigui superior a  37,5ºC, també cal que 

comprovin que no presenta cap altra 

simptomatologia compatible amb la Covid-

19. (Taula de símptomes) 

Aquesta responsabilitat recau amb 

l’alumnat, si aquest és major d’edat. 

  

  



7 

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.    
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ASSISTÈNCIA AL CENTRE 

No es pot anar al centre, si l’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 contacte estret 

d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 
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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:  

 Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós 

amb PCR positiva. 

 Persona que compleix criteri clínic de cas sospitós 

amb PCR negativa i resultat positiu a IgM (test 

d’anticosos) per serologia. 

 Persona asimptomàtica amb PCR positiva amb IgG 

negativa o no practicada. 
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DEFINICIONS 

• 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. 
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DEFINICIONS 

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 del mateixa centre).  

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. 

  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. 
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DEFINICIONS 

• Aïllament:  fa  referència  al  període  de  temps  que  ha  

d’estar  aïllada  la  persona diagnosticada de COVID-19.  

• Quarantena: període en el qual un contacte estret ha 

d’estar en aïllament domiciliari. A tot contacte estret se li 

realitzarà una PCR. 

• Grup de convivència estable (GCE): es tracta d’un 

grup estable d'alumnes. 

• Referent COVID Escola: és un/a professional no sanitari 

d’un equip d’atenció primària. És la persona encarregada de la 

identificació dels contactes estrets escolars (tant de la classe 

com de les activitats extraescolars que tinguin lloc dins del 

centre), així com de la coordinació amb la direcció de cada 

centre escolar per al procés de COVID-19.  
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GESTIO DE CASOS 

Si una persona  comença a  desenvolupar  

símptomes  compatibles amb  la COVID-19 al 

centre educatiu: 

• Se’l portarà a l’aula A-6, és una aula d'ús 

individual, que disposa de bona ventilació. 

Després es contactarà amb la directora del 

centre educatiu. 

• Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús 

de la mascareta, se li ha de col·locar una 

mascareta quirúrgica, tant a la persona que ha 

iniciat símptomes com a la persona que 

l’acompanyi. 

 



14 

GESTIO DE CASOS 

• Si la persona amb símptomes no es pot posar 

una mascareta quirúrgica, per exemple,  les 

persones amb problemes respiratoris, 

l’acompanyant s’haurà de posar una mascareta 

FFP2 sense vàlvula. 

• Si la persona presenta 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...) caldrà trucar al 061. 
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Protocol del centre per a la detecció de possibles 

casos i comprovació de símptomes 

Link taules 

../../../00 CURS 2020-21/04 PLA BÀSIC SETEMBRE 20-21 (ESBORRANY)/PLA BASIC (setembre 2020)/PROTOCOL COMPROVACIÓ SÍMPTOMES.pdf
../../../00 CURS 2020-21/04 PLA BÀSIC SETEMBRE 20-21 (ESBORRANY)/PLA BASIC (setembre 2020)/PROTOCOL COMPROVACIÓ SÍMPTOMES.pdf
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19 Link taules 

../../../00 CURS 2020-21/04 PLA BÀSIC SETEMBRE 20-21 (ESBORRANY)/PLA BASIC (setembre 2020)/PROTOCOL COMPROVACIÓ SÍMPTOMES.pdf
../../../00 CURS 2020-21/04 PLA BÀSIC SETEMBRE 20-21 (ESBORRANY)/PLA BASIC (setembre 2020)/PROTOCOL COMPROVACIÓ SÍMPTOMES.pdf
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Gestió de casos 

La gestió a partir d’aquest moment 

correspondrà al Centre d’Atenció Primària 

on 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. 
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Què passa amb els germans? 
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QUARENTENES I CONFINAMENS PARCIALS 

SITUACIÓ ACTUACIÓ 

Cas positiu en un o més membres d’un 

grup de convivència estable 

Quarantena de tot el grup de convivència, durant 

14 dies 

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...) 

Exemple: tenim dos casos en un mateix 

passadís, a la zona de CF,..? 

 Quarantena dels grups de convivència 

d’aquell espai, durant 14 dies després del 

darrer contacte amb el cas 

 Vigilància aparició nous casos 

 Interrupció de l’activitat lectiva presencial en 

l’espai afectat, també durant 14 dies 

Cas positiu en dos o més membres no 

convivents que pertanyen a grups de 

convivència en diferents espais 

  

 S’hauria de plantejar la quarantena dels grups 

de convivència afectats, durant 14 dies 

 Possibilitat interrupció de l’activitat presencial 

del centre educatiu  durant 14 dies 
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Algoritme de gestió de casos 

Protocol de gestió de casos de COVID 19 als centres 

educatius (09.09.2020)  

GESTIO DE CASOS CENTRES EDUCATIUS (13-08-20).pdf
GESTIO DE CASOS CENTRES EDUCATIUS (13-08-20).pdf
GESTIO DE CASOS CENTRES EDUCATIUS (13-08-20).pdf
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Canals de comunicació i/o informació 

Web centre www.iesflix.cat 

La meva salut 

Canals de telegram: 

• Salut Escola Professionals 

• Salut Escola (famílies) 
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