



PROTOCOL DE GESTIÓ DE CASOS POSITIUS EN L’ÀMBIT ESCOLAR 

El següent document informatiu és un resum del Protocol de Gestió de Casos Positius en els 
Centres Educatius publicat el 11/01/22 pel Departament d’Educació i Salut. 


Haurem de tenir en compte que, els contactes estrets en l’àmbit familiar es regiran pel Protocol 
General de Salut i, per tant, les persones NO immunitzades hauran de fer sempre una 
quarantena de 7 dies si tenen un contacte estret POSITIU a casa.


El Protocol d’actuació en Centres Educatius està en constant modificació, pel que s’actualitzarà 
una vegada el centre tingui constància dels canvis. 


REQUISITS PER ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU
NO portar els i les alumnes a l'escola si presenten símptomes compatibles amb la COVID, 
comprovant que no tingui una temperatura superior a 37,5 °C, ni comenci a presentar cap dels

següents símptomes, encara que sigui de manera aïllada:


Febre o febrícula > 37.5°C • Tos • Dificultat per respirar • Mal de coll • Refredat nasal • 
Cansament • Dolors musculars • Mal de cap • Mal de panxa • Vòmits • Diarrea • Pèrdua 

d'olfacte o gust (nens grans i adolescents). 

En cas de presentar algun o alguns símptomes compatibles, serà necessari que la persona 
afectada se sotmeti a una prova diagnòstica i no acudeixi al centre educatiu fins que tingui un 
resultat negatiu.

QUÈ HA DE FER UN/A ALUMNE/A QUE DÓNA POSITIU 
 EN UN TAR (Test d’Antígens Ràpid) FET A CASA?

• Comunicar-ho per la Meva Salut eConsulta al seu CAP de referència, o bé, trucar a una 
farmàcia habilitada (llistat de farmàcies adherides)


• Notificar-ho per Clickedu o telèfon a la secretaria de l’escola o al tutor/a de l’alumne, indicant 
el dia que s’ha realitzat la prova, si està immunitzat o no i el motiu pel qual s'ha fet la prova 
(símptomes o contacte estret).


ÉS IMPORTANT COMUNICAR-HO AL SISTEMA DE SALUT perquè si la persona no està 
registrada com a positiva, no es podrà activar els TAR per a tots els contactes estrets del grup 
estable, ja que no constaran com a contactes.


ATENCIÓ: Els TAR poden trigar en activar-se, encara que el protocol diu que s'han de fer entre 
el dia 0-1 i estan actius fins el dia 4 des de la confirmació del positiu. 

El TAR és altament recomanable però no obligatori.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/


QUAN ESTÀ IMMUNITZAT UN ALUMNE/A?
IMMUNITZAT NO IMMUNITZAT

- Tenen la pauta de vacunació completa (2 
dosis) i han passat 14 dies des de l'última 
dosi


- Han passat la Covid-19 en els últims 3 
mesos (amb prova diagnòstica que ho 
confirmi)


- Han passat la Covid-19 fa més de 3 mesos 
i tenen 1 dosi subministrada fa més de 14 
dies

- NO tenen la pauta de vacunació completa 
(2 dosis)


- NO han passat la Covid-19 en els últims 3 
mesos

QUAN HA DE FER QUARANTENA UN ALUMNE/A CONTACTE ESTRET?
ALUMNAT IMMUNITZAT ALUMNAT NO IMMUNITZAT

EDUCACIÓ INFANTIL • NO fan quarantena. 

• Rebreu un missatge amb

instruccions per fer el TAR (Test

d'Antígens Ràpid) al CAP o a 
l’escola i els nens i nenes poden 
venir a l'escola si NO tenen 
símptomes. 

• Si el resultat és positiu, la família 
confirma el resultat a l’escola.

• NO fan quarantena* 

•R e b r e u u n m i s s a t g e a m b 
instruccions per fer el TAR (Test 
d'Antígens Ràpid) al CAP o a 
l’escola, els nens i nenes poden 
venir a l'escola si NO tenen 
símptomes. 

• Si el resultat és positiu, la família 
confirma el resultat a l'escola. 

*Excepció: si hi ha 5 o més casos 
positius, es confinaran 7 dies els i 
les alumnes no immunitzats.

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA

• NO fan quarantena. 

• Rebreu un missatge amb

instruccions per fer el TAR (Test

d'Antígens Ràpid) a les farmàcies 
adherides, i els nens i nenes 
poden venir a l'escola si NO 
tenen símptomes. 

• Si el resultat és positiu, la família 
confirma el resultat a l’escola.

• NO fan quarantena* 

•R e b r e u u n m i s s a t g e a m b 
instruccions per fer el TAR (Test 
d'Antígens Ràpid) a les farmàcies 
adherides, i els nens i nenes poden 
venir a l'escola si NO tenen 
símptomes. 

• Si el resultat és positiu, la família 
confirma el resultat a l'escola. 

*Excepció: si hi ha 5 o més casos 
positius, es confinaran 7 dies els i 
les alumnes no immunitzats.

QUAN HA DE FER QUARANTENA UN ALUMNE/A CONTACTE ESTRET?



EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA

• NO fan quarantena. 

• Rebreu un missatge amb

instruccions per fer-se, de manera 
opcional, el TAR (Test

d'Antígens Ràpid) a les farmàcies 
adherides i els alumnes poden 
venir a l’escola si NO tenen 
símptomes. 

• Si el resultat és positiu, heu 
d’avisar a l’escola.

• SI fan quarantena (7 dies)

• NO es fa el TAR

QUAN HA DE FER QUARANTENA UN ALUMNE/A CONTACTE ESTRET?
ALUMNAT IMMUNITZAT ALUMNAT NO IMMUNITZAT

QUAN HA DE FER QUARANTENA UN ALUMNE/A CONTACTE ESTRET?


