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Barcelona, 8 de setembre de 2021 
 

 

RESUM DE LA GESTIÓ  DE CASOS SOSPITOSOS 

I CONFIRMATS DE COVID-19 AL COL·LEGI CLARET 

 
En un entorn de convivència com és el Col·legi, la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels 
seus contactes més estrets, és una de les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i 
preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics. 
 
A continuació us fem un resum del aspectes principals de l’actuació en casos de sospita o confirmació de 
positius de COVID-19. 
 

Aquest resum s’ha elaborat a partir de la normativa vigent a data de 6 de 
setembre de 2021. Noves directrius o normatives que emetin els 

Departaments de Salut i d’Educació poden modificar aquestes actuacions. 
 
Per aquest resum seguim, entre d’altres, els següents documents: 
 

 Gestió de casos covid-19 als centres educatius. (03-09-2021) 

Departament d’Educació i Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

 

 Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres eduactius en el marc dela pandèmia. (agost de 

2021) Departament d’Educació i Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

 

 Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 (Actualitzat a 

28.06.2021)  Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. 

Departament de Salut. Generalitat de Catalunya 
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1. REQUISITS D’ACCÉS AL COL·LEGI 
 
Els requisits per accedir al centre són: 
 
1. Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 o amb qualsevol altre quadre infecciós. 
 
2. No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies 

anteriors.  
 

Les famílies o els mateixos alumnes (a partir de 18 anys) heu d’haver signat 
una declaració responsable per la qual us comprometeu a: 

 seguir les normes establertes davant la covid-19; 
 mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat; 
 presentar la documentació acreditativa d’un cas positiu, en cas que 

s’hagi diagnosticat a la xarxa privada de salut, al director o la 
directora del centre; 

d’aquesta manera es pot fer la traçabilitat de possibles contagis, d’acord 
amb la gestió de casos. 

 

 Les famílies heu de verificar, abans de venir al Col·legi, l’estat de salut del vostre fill/a i comprovar que 
no tingui una temperatura superior als 37,5oC ni presenta com a novetat cap altre dels símptomes més 
freqüents de la Covid-19: 

 

TAULA DE SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB 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 mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. Només s’han de considerar 

símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres símptomes dels que es recullen a la llista. La variant 
delta causa, amb més freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea. 

 

 L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac. 
 

 Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han estat positius de 
covid-19 no poden venir al Col·legi. 

 

 Tampoc no hi poden venir les persones sense la pauta de vacunació completa i que no han passat la 
covid-19 en els darrers 6 mesos, i que es troben en alguna de les situacions següents: 

  
 Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular (excepte si ha 

estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu).  
 Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.  
 Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de 

diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic 
o s’ha fet una PCR per a cribratge).  
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 Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a contacte 
estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19.  

 

 Sí que poden venir al Col·legi els contactes de contactes estrets; és a dir, els infants o professionals de 
l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent quarantena perquè és contacte estret 
d’un cas positiu. Per exemple, els fills de docents en quarantena i també els germans d’alumnes en 
quarantena poden fer vida normal, a diferència dels convivents d’un cas positiu. 

 

 Els alumnes o el personal del Col·legi que presentin simptomatologia compatible amb la covid-19 i 
hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 90 dies previs a l’aparició de la 
simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos de nou, tret que hi hagi prou indicis clínics 
que alertin d’una possible reinfecció. 

 

 En cas que un 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, cal valorar 
conjuntament amb la família/tutor, d’una banda, i l’equip pediàtric, de l’altra, les implicacions que pot 
comportar reprendre l’activitat educativa presencialment al Col·legi. 

 
 
 

2. CONTROL DE SÍMPTOMES 
 
 Les famílies heu de fer-vos responsables de l'estat de salut dels vostres fills i filles. A l'inici del curs, heu 

de signar una declaració responsable a través de la qual: 
 

 heu de fer constar que sou coneixedores de la situació actual de pandèmia, amb el risc que això 
comporta, i que, per tant, us atendreu a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment; 

 us comprometeu a no portar l'infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti 
simptomatologia compatible amb la covid-19 o l'hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-
ho immediatament als responsables del Col·legi, a través del correu infocovid@claretbarcelona.cat, 
per poder prendre les mesures oportunes. 

 

 Les famílies disposareu d'una llista de comprovació de símptomes (vegeu l'annex 2). La família o, si 
escau, el mateix alumne o alumna, heu de comunicar al centre si s’ha presentat febre o algun altre 
símptoma. 

 
 
 

3. DETECCIÓ DE SÍMPTOMES EN L’ALUMNAT 
 

Al Col·legi  
 

 Davant d'un alumne que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al Col·legi: 
 

 L’acompanyem a un espai separat d'us individual i ben ventilat i es contacta amb el director o el 
referent Covid del Col·legi. 

 Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li col·loca una mascareta, tant 
a la persona que ha iniciat símptomes –si es mes gran de 2 anys– com a la persona que 
l’acompanyi.  

 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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 A continuació, el director o persona en qui delegui realitza les següents accions: 
 

 Si es tracta d’un alumne o alumna, establir contacte immediat amb la família de l’infant o 
adolescent per tal que vingui a buscar-lo. 

 Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas d’un/a menor) que contacti amb el 
seu centre d’atenció primària de referència, preferentment el CAP del sistema públic de salut de 
referència, ja que així es facilita la traçabilitat del contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha 
de concertar abans de 24 hores. 

 

Fora del Col·legi  
 
• Si 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.  
 

• Cal que la família contacti amb el Col·legi per comunicar la situació. Recordeu que aquesta comunicació 
s’ha de centralitzar al correu electrònic infocovid@claretbarcelona.cat 

 
• A partir d’aquestes actuacions inicials seran el CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) i el SERVEI DE 

VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA TERRITORIAL (SVET) qui, en contacte amb la família de l’alumne i amb el 
Col·legi, indiqui quines són les mesures que cal seguir tant a nivell personal com a nivell de centre 
segons els procediments descrits en el document Gestió de casos de covid-19 als centres educatius. 
Curs 2021-2022. Departament d’Educació i Departament de Salut. Generalitat de Catalunya (03-09-
2021). 

 
 
 

4. ACTUACIONS DAVANT D’UN CAS POSITIU EN UN GRUP DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE) 
 

 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, però, variarà segons 
si l’alumne o alumna té la pauta completa de vacunació o no: 

  
 Alumnes amb pauta completa de vacunació o que han passat la covid-19 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. La direcció del Col·legi indicarà a l’alumnat del GCE 
la manera que el permeti identificar-se a la farmàcia com a contacte estret escolar, de manera que 
el TAR sigui supervisat i gratuït i que el resultat es registri al sistema de dades de Salut/Educació.  

 Alumnes sense 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. 

 

 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 que n’han de fer. 

 

 Si un contacte estret amb pauta de vacunació completa i/o que ha passat la covid-19 en els darrers 6 
mesos no s’ha fet el TAR en un termini de 72 hores, ha de fer la quarantena. 

 

 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. 
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 Mentre s’està esperant el resultat de la PCR de l’infant o adolescent amb símptomes (s’ha fet PCR i no 
TAR): 
 No està indicat el confinament dels contactes estrets del grup de convivència estable.  
 Només s’han de confinar els germans i convivents adults de l’infant o adolescent que estudien o 

treballen en un centre educatiu i que no estan vacunats amb la pauta completa o han passat la 
malaltia (amb prova diagnòstica que així ho confirmi) en els 180 dies anteriors a l’últim contacte 
amb el cas.  

 

 Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, no està indicat el confinament dels 
convivents. Per tant, els membres de la família d’un contacte estret no es consideren contactes estrets 
d’un cas i no han de fer quarantena fins que no es tinguin els resultats. 

 

 En el cas de les famílies que consulteu un servei mèdic privat o una mútua, és responsabilitat del 
professional sanitari que ha atès la sospita alertar el servei de vigilància epidemiològica territorial de 
referència de la persona que s’ha atès en el moment en què es constati un resultat positiu per a SARS-
CoV-2. La família ho ha de notificar al Col·legi a través del correu infocovid@claretbarcelona.cat, 
perquè es faci l’estudi de contactes. 

 

 La persona o la família del menor rep el resultat: si és negatiu, a través de l’aplicació La Meva Salut o 
d’un SMS. Si és positiu, la comunicació la farà un professional sanitari. 

 
 
 

5. CONFIRMACIÓ D’UN CAS POSITIU 
 

 La direcció del Col·legi us informarà a les famílies dels infants del grup de convivència estable que els 
vostres fills o filles són contactes estrets d’un cas i que han de començar la quarantena domiciliària. 

 

 En aquest cas, caldrà evitar les sortides i les interaccions fora del domicili a partir de la sortida del 
Col·legi, sempre que no tinguin la pauta de vacunació completa i/o hagin passat la covid-19 en els 
darrers 6 mesos, ja que en aquests dos supòsits no han de fer quarantena. 

 

Si la confirmació del cas positiu és durant l’horari escolar 
 

 El GCE ha de romandre al Col·legi fins acabar la jornada lectiva (al migdia o a la tarda) sempre 
mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable. 

 

 Un cop finalitzada la jornada lectiva, els i les alumnes del GCE i els altres possibles contactes estrets del 
cas positiu han d’anar directament als respectius domicilis per iniciar la quarantena (no poden fer 
activitats extraescolars).  

 

 Els contactes estrets amb la pauta de vacunació completa o que han passat la malaltia en els 6 mesos 
previs poden continuar fent les seves activitats amb normalitat, si bé han d’extremar les mesures de 
seguretat. 

 

Si la confirmació del cas positiu es produeix fora de l’horari escolar 
 

 Fins que la direcció del Col·legi no us comuniqui oficialment el cas positiu i us doni les instruccions 
corresponents, la resta de membres del GCE han d’anar al centre educatiu en la jornada lectiva 
següent. 
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 En cas que la confirmació es produeixi en cap de setmana, la direcció del Col·legi us comunicarà a les 
famílies dels contactes estrets les instruccions corresponents i, si fos el cas, les indicacions per fer la 
quarantena, que ha de començar el mateix cap de setmana.  

 
 
 

6. ESTUDI DE CONTACTES, PROVES DE DETECCIÓ i QUARANTENES 
 

 S’ha de fer un estudi de contactes a tots els membres dels GCE independentment de l’estat vacunal: 
 

 Alumnes i professorat amb la pauta de vacunació completa i/o que han passat la malaltia en els 
darrers 6 mesos: TAR a una de les farmàcies autoritzades el dia 0-1 del coneixement del cas positiu.  

 Alumnes i professorat sense vacunació o amb pauta incompleta: PCR als 4-6 dies del contacte. La 
presa de la mostra d’aquesta PCR es pot fer en llocs centralitzats (el CAP de referència de l’escola, 
especialment en entorns dispersos, o algun altre punt centralitzat) o en el mateix centre educatiu, 
segons convingui a l’efecte de l’organització de l’atenció primària.  

 

 Un resultat negatiu d’aquest test en els alumnes o professionals que no estan correctament vacunats 
o no han passat la malaltia en els 6 mesos previs no eximeix de la necessitat de mantenir la 
quarantena durant els 10 dies que dura el període d’incubació. 

 

 Cal tenir present també que la durada de la quarantena es pot allargar si surten més casos positius en 
fer les proves PCR/TAR al GCE, de manera que s’allargarà 10 dies des del contacte amb els nous casos 
positius. 

  

 Els alumnes han de ser a casa durant tots els dies que duri la quarantena i només poden sortir-ne per 
anar a fer-se la prova diagnòstica corresponent al contacte estret o, en cas que els hagin aparegut 
símptomes, per anar a fer-se el diagnòstic i descartar, si escau, que es tracti d’un cas positiu. 

 

 Excepte en algun cas puntual, donada la innocuïtat de la prova, i atès que gran part dels contagis es 
produeixen en l’àmbit familiar, es recomana als familiars que no acompanyin els infants durant la presa 
de mostra, per tal de no augmentar l’exposició si algun d’ells és positiu. 

  

 Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del resultat de les PCR 
d’aquest grup, la quarantena s’ha fer fins que hagin passat 10 dies des que van estar en contacte a 
l’aula per última vegada.  

 

 Si un alumne o alumna no s’ha fet la PCR com a membre d’un GCE per manca d’autorització o per 
alguna altra raó, ha de completar la quarantena igualment com la resta de membres del grup.  

 

 Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 confirmada per PCR o TAR 
durant els 6 mesos anteriors (180 dies) estan exemptes de fer quarantena.  

 

Igual que el curs passat, per tal de facilitar la realització de les proves PCR en 
aquells casos que la referent RECO del CAP consideri que es poden portar a 
terme dins del Col·legi, us facilitarem un document d’autorització o no que 
haureu de retornar-nos complimentat i signat. 
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7. TORNADA AL CENTRE EDUCATIU 
 

 Si la PCR és negativa o no s’ha hagut de fer, la persona es pot reincorporar un cop hagi remès la 
simptomatologia. De manera general, els infants es poden reincorporar quan faci 24 hores que no 
tenen febre. 

 

 En cas que la PCR o el TAR confirmi que es tracta d’un cas de covid-19, que la persona no hagi requerit 
ingrés hospitalari, que hagi estat atesa a l'atenció primària, i que se li hagi indicat aïllament domiciliari, 
l’aïllament s’ha de mantenir durant almenys 10 dies des que van començar els símptomes i fins que 
hagin transcorregut com a mínim 72 hores des de la desaparició dels símptomes. 

 

 No cal fer una PCR de control ni presentar cap certificat mèdic per poder tornar al centre educatiu. 
 
 
 

8. ACTUACIÓ EN CAS DE GERMANS I/O FAMILIARS D’UN CAS 
 
• Els germans convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha fet PCR o TAR per la presència de 

símptomes i que està a l’espera dels resultats) que no estiguin vacunats i que no hagin passat la covid-
19 en els darrers 6 mesos, si pertanyen a l’àmbit d’un centre educatiu han de quedar-se casa fins a 
conèixer el resultat. 

 
• Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al Col·legi. 
 
• En el cas de confirmació d’infecció (PCR o TAR positiu), els germans o familiars que són contactes 

estrets han de seguir el procediment general de gestió de casos de covid-19. 
 
 
 

9. QUÈ ÉS i COM FUNCIONA LA TRAÇACOVID  
 
La Traçacovid és l'aplicació que dona suport als centres educatius en el marc del Protocol de casos covid-19 
als centres educatius. 
 
La direcció del Col·legi té la responsabilitat d’introduir a la Traçacovid les dades dels alumnes i crear els GCE 
de tot el centre amb la màxima celeritat possible (si pot ser els primers dies de setembre). 
  
Mitjançant la Traçacovid el Col·legi rep la informació dels casos positius  perquè puguem iniciar, juntament 
amb els RECO, la quarantena dels GCE que escaigui, informar les famílies i coordinar la prova de cribratge 
en els contactes estrets. 
  
També rebem la informació sobre les proves PCR i TAR realitzades i de la vacunació de l’alumnat i del 
personal del centre i, en els casos en què Salut Pública cregui convenient fer estratègies d’impuls de la 
vacunació, hi treballaran coordinadament per poder tenir els percentatges de vacunació més alts possibles. 
 
 
 
 

Per qualsevol dubte o consulta referida a la gestió de casos 
relacionats amb la Covid-19 adreceu-vos, si us plau, a 

l’adreça de correu electrònic infocovid@claretbarcelona.cat 
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ANNEX 1: DEFINICIONS DE TERMES 

 
(D’acord amb el document Procediment d’actuació enfront d’infeccions per nou coronavirus SARS-CoV-2).  
 
Cas sospitós  
Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós fins que no s’obté el resultat de la PCR o del test d’antígens ràpid 
(TAR). Si la persona va presentar una prova diagnòstica d’infecció activa fa més de 90 dies, s’ha de considerar un cas 
sospitós de reinfecció.  
 

Cas confirmat amb infecció activa  
 Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós amb TAR, PCR o una altra tècnica molecular equivalent a 

amplificació mitjançant transcripció (TMA) positiva.  
 Persona asimptomàtica amb PCR o TAR positiu, sempre que no hagi passat la infecció en els 90 dies previs.  
 

Cas confirmat amb infecció resolta  
Persona asimptomàtica no vacunada, a la qual s'ha descartat una infecció activa amb resultat positiu d’IgG per 
serologia d’alt rendiment, capaç de diferenciar entre resposta immune per infecció natural o per vacunació realitzat 
en una persona asimptomàtica no vacunada.  
 

Casos probables  
Pacients amb infecció respiratòria aguda greu amb criteri clínic i radiològic compatible amb covid-19, amb resultats de 
PCR o de TAR negatius, amb vincle epidemiològic amb casos confirmats, o els casos sospitosos amb PCR no concloent.  
 
També cal considerar com a cas probable si hi ha una alta sospita clinicoepidemiològica amb prova diagnòstica 
repetidament negativa (almenys una PCR) i serologia positiva per SARS-CoV-2 realitzada amb tècniques serològiques 
d’alt rendiment.  
 

Cas descartat  
Cas sospitós amb PCR negativa o TAR negatiu en el qual no hi ha alta sospita clínica ni vincle epidemiològic amb un cas 
confirmat.  
 

Contacte estret  
En l’àmbit dels centres educatius, es consideren contacte estret les persones que formen part d’un grup de 
convivència estable (a l’aula o en una activitat extraescolar dins del mateix centre educatiu). S’ha de considerar el 
període que va des de les 48 hores prèvies a 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 s’han de buscar des de les 48 hores prèvies a la 
data en què es va fer la PCR (que ha estat positiva).  
 
Per tant, els infants o adolescents del GCE es consideren contactes estrets independentment que portin mascareta. 
També es consideren contactes estrets els tutors o tutores dels GCE d’educació infantil i primària. En el cas del 
professorat que no pertanyi als GCE d’infantil i primària, es requereix que hi hagi hagut un contacte sense protecció 
durant més de 15 minuts i a menys de dos metres per poder definir un contacte estret. Per tant, a partir de la 
secundària, només s’ha de considerar contacte estret el o la docent que no portés mascareta en la interacció amb el 
cas positiu.  
 
Es poden definir altres contactes estrets en l’àmbit familiar o del centre educatiu segons indicacions dels serveis de 
vigilància epidemiològica.  

 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.  

 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 
requereixen atenció hospitalària s’ha de mantenir fins que transcorren almenys 72 hores des de la resolució de la 
febre i del quadre clínic, i en tot cas ha de ser d’un mínim de 10 dies a comptar 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. 
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Quarantena  
Període durant el qual un contacte estret ha d’estar en aïllament domiciliari. A tots els contactes estrets se’ls ha de fer 
una PCR, amb l’objectiu de detectar precoçment nous casos positius. Si el resultat d’aquesta PCR és negatiu, es 
continuarà la quarantena fins al desè dia. Des del desè dia fins al catorzè, cal parar una atenció especial a la possible 
aparició de símptomes; si n’apareixen, cal posar-se en contacte amb el CAP al més aviat millor i informar-ne.  
 

Pauta de vacunació completa  
Es considera que una persona té la pauta completa de vacunació quan:  
 han passat 14 dies des que va rebre la darrera dosi de vacuna (Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen);  
 ha passat la covid-19 i, posteriorment, ha rebut una dosi de vacuna (i ja han passat 14 dies des que la va rebre, el 

mateix període mínim establert per a les segones dosis);  
 pateix immunodepressió i ha rebut les 2 dosis de vacuna encara que hagi passat la malaltia.  
 

Grup de convivència estable (GCE)  
Es tracta d’un grup estable d'alumnes, que inclou el tutor o tutora assignats (en el cas de l’educació infantil i primària), 
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, sempre que facin la major part de la 
jornada laboral en aquest grup (és el cas, per exemple, de vetlladores del GCE o d’auxiliars d’educació especial). Cada 
docent o 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 ells, s'han de complir rigorosament les mesures de protecció individual 
(especialment 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...). D’aquesta manera, si es dona un cas positiu es pot evitar que els contactes esporàdics també 
hagin d’aïllar-se. 
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ANNEX 2: LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES 
 
 
Si el vostre fill, filla o infant o adolescent tutelat no es troba bé, marqueu* amb una creu quins d'aquests 
símptomes presenta:  

 Febre o febrícula (per sobre de 37,5 ºC)  

 Mal de coll**  

 Refredat nasal**  

 Tos  

 Dificultat per respirar  

 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

 Mal de panxa amb vòmits o diarrea  

 Pèrdua d'olfacte o gust (infants grans i adolescents)  
 
Si a casa hi ha alguna persona adulta1 que no es troba bé, marqueu* amb una creu quins d'aquests 
símptomes presenta:  

 Febre o febrícula  

 Tos seca  

 Dificultat per respirar  

 Falta d'olfacte i/o de gust  

 Mal de coll  

 Mal de cap  

 Vòmits i diarrees  

 Fatiga  

 Pèrdua de gana  

 Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura  

 Refredat nasal  
 
 
* Si heu marcat una o diverses caselles cal que eviteu portar l'infant a l'escola i que us poseu en 

contacte amb els/les responsables del centre educatiu per comunicar-ho. En l'horari d'atenció del 
vostre centre d'atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o 
de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061. 

  
** Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només 

s'haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 quan també hi ha febre o altres 
manifestacions de la llista de símptomes.  

 
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l'estat vacunal de les persones i el context 
epidemiològic del moment. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
1 Si es tracta d'un altre infant o adolescent de la unitat familiar utilitzeu la primera llista.   


