
GESTIÓ DE CASOS COVID-19 EN ELS 
CENTRES EDUCATIUS
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA

INSTRUCCIONS DE COM PROCEDIR 
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ CULTURA I ESPORT



CENTRES DE SALUT 
PÚBLICA DE REFERÈNCIA

• Centre Salut la Bassa.- 966528750
• Centre Especialitats La Fàbrica.- 965937750
• Centre de Salut Pl. De Dins.- 966527750

tel:966528750
tel:965937750
tel:966527750


INFORMACIÓ DE SALUT PÚBLICA  A LES FAMÍLIES



ACCÉS AL CENTRE 
EDUCATIU



ALUMNAT

• La família o representants legals de l’alumne o alumna, o l’alumnat major 
d’edat, han de verificar diàriament el seu estat de salut en el domicili.

• Abans d’acudir al centre educa>u i comprovar que no tenen una temperatura 
per damunt de 37,5 °C (sense haver pres an>pirè>cs) ni cap altra 
simptomatologia que puga estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, 
conges>ó nasal, diarrea, vòmits...).La clínica es poc específica i pot ser comuna 
a altres infeccions pediàtriques, raó que jus>fica que la febre siga sempre un 
criteri perquè̀ els/les escolars no acudisquen al centre educa7u.

• En cas que >nguen símptomes compa7bles, els i les alumnes, no han d’assis>r 
al centre educa>u. La família haurà de contactar amb el centre de salut (figura 
en la targeta SIP). 



CONTROL DE TEMPERATURA 
I DECLACIÓ RESPONSABLE

• LA FAMÍLIA O L'ALUMNE MAJOR D'EDAT HA DE SIGNAR
UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACUDIR AL CENTRE
SENSE PRESENTAR SíMPTOMES.

• SIGNAR I RETORNAR AL CENTRE LA DECLARACIÓ
RESPONSABLE DE L'ALUMNAT NO ÉS OBLIGATORI.

• L'ALUMNAT QUE NO L'ENTREGUE SE LI FARAN
CONTROLS DE TEMPERATURA ABANS D'ENTRAR AL
CENTRE PER L'ACCÉS EXT 1.

• EL TUTOR COMUNICARÀ A CAPS D'ESTUDIS L'ALUMNAT
QUE NO L'HAJA ENTREGAT.



PERSONAL DOCENT I NO DOCENT

• Han de verificar diàriament el seu estat de salut en el domicili, abans d’acudir
al centre educa>u i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de
37,5 °C (sense haver pres an>pirè>cs) ni cap altra simptomatologia que puga
estar associada amb la COVID-19 (tos, malestar, conges>ó nasal, diarrea,
vòmits...).

• En cas que >nguen símptomes compa>bles, no han d’assis>r al centre educa>u
i hauran de contactar amb el seu centre de salut i amb el seu servei de
prevenció de riscos laborals.



No podran accedir al centre
educa>u l’alumnat, professorat i
altres:

• En cas de presentar símptomes compa/bles amb la 
COVID-19.

• En situació d’aïllament per haver sigut posi/us per a 
la COVID-19.

• En cas que s’es/ga en espera del resultat d’una PCR o 
una altra prova de diagnòs/c molecular.

• En cas d’estar en quarantena domiciliaria per ser 
contacte estret d’alguna persona diagnos/cada de 
COVID-19 o amb símptomes.



ACTUACIÓ EN LA 
GESTIÓ DELS CASOS 
DE SOSPITA EN ELS 
CENTRES 
EDUCATIUS



ALUMNAT
• En el supòsit de sospita , per iniciar símptomes en el centre, cal col·locar-li una mascareta quirúrgica. La persona adulta 

que haja detectat el cas, llevat que siga una persona vulnerable, s’ha de quedar amb l’alumne o alumna, fins que un/a 
familiar o tutor/a el/la vaja a buscar.

• La persona que acompanye el cas sospitós haurà de portar l’equip de protecció individual adequat: 
• mascareta higiènica o quirúrgica, si la persona amb símptomes en porta.
• mascareta FFP2 sense vàlvula, si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (xiquets 

menors de 6 anys, persones amb problemes respiratoris, que Znguen dificultat per a llevar-se la mascareta per elles 
mateixes o que Znguen alteracions de conducta que en facen inviable l'ús), a mes d’una pantalla facial i una bata 
d’un sol us .

• S’ha d’evitar que altres persones adultes del centre educaZu entren en contacte amb l’alumne o alumna per a evitar 
possibles contagis.

• S’ha d’acompanyar a l’espai COVID-19, comunicar a la direcció del centre i contactar amb la família, que ha d’acZvar el 
circuit d’atenció sanitària contactant amb el seu centre de salut d’atenció primària de referència i seguir les instruccions 
d’aquest. La marxa de l’alumne o alumna del centre escolar s’ha de procurar fer en un vehicle parZcular i no en transport 
públic col·lecZu.

• En cas que l’alumne/a siga major d’edat, s’ha de dirigir al seu domicili per a procedir a l’aïllament i evitar, en la mesura que
siga possible, el transport públic col·lecZu.



PERSONAL DOCENT I NO DOCENT en el centre
ü En cas que la persona amb símptomes exercisca en un centre educa/u, haurà d’informar de la seua 

situació al director/a del centre i haurà de dirigir-se al seu domicili per a procedir a l’aïllament, si pot ser 
en vehicle par/cular i no en transport públic col·lec/u.

ü S'haurà de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals i amb el seu centre de salut 
d’atenció primària o el seu centre d’atenció sanitària habitual en cas de /ndre l’atenció fóra del sistema 
públic i n'haurà de seguir les instruccions.

PERSONAL DOCENT I NO DOCENT fóra de l'horari escolar

ü La persona amb símptomes ha de contactar amb el seu centre de salut d’atenció primària o el seu centre 
d'atenció sanitària habitual en cas de /ndre l'atenció fora del sistema públic, o servei d'urgències de 
referencia, perquè es valore la situació i es duguen a terme les accions per/nents.

ü També s'haurà de posar en contacte amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals per a seguir-ne les 
instruccions. 



Actuació davant
un cas confirmat
de l'alumnat o 
de professionals
de centre 
educa6u.

• La persona o els familiars d'un cas confirmat informarà el 
centre educaGu del resultat de prova posiGva, el mes 
aviat possible o a primera hora del dia següent hàbil.

• El o la responsable COVID-19 de centre educaGu elaborar 
a una fitxa informaGva amb la relació dels contactes 
estrets dels casos confirmats .

• També comunicarà a la SAEFP el nombre de casos 
confirmats tant de l'alumnat com de qualsevol altra 
persona que treballe al centre, amb indicació del grup en 
el qual estan escolaritzats o on realitzen la seua acGvitat 
docent. (ítaca)

• Si es produeix la confirmació d'un cas fora de l'horari
escolar, el personal de vigilància epidemiològica de Salut
Publica cridarà al o a la responsable Covid del centre
educaGu a primera hora del dia següent hàbil per a la
recollida de dades a través de la fitxa informaGva.



Indicar si han acudit al centre els dos dies previs a 
la detecció del cas:

COM INFORMA EL CENTRE A SALUD PÚBLICA?



Com actua el 
sistema 
sanitari en 
cas de 
sospita?

• L'equip sanitari valorarà el cas sospitós i decidirà la conveniència de realitzar una
prova PCR amb la major prioritat. Una vegada idenZficat el cas com a sospitós,
se li indicarà l'aïllament domiciliari i el de les persones amb qui convisca fins a
conèixer el resultat de la PCR. No esta indicat l'aïllament dels contactes estrets
no convivents, es a dir de les persones que formen el grup de convivència
estable, mentre s'espera el resultat de la prova.

• Davant d'un cas confirmat, es realitzaran les següents actuacions:
o Informar a la persona amb resultat posiZu i als seus convivents

domiciliaris de l'obligatorietat d'aïllament al domicili i facilitar-li les pautes
a seguir.

o Es realitzarà el cens de contactes convivents per al seu seguiment.
o El o la responsable Covid del centre educaZu comunicarà al Centre de

Salut Pública corresponent la confirmació d'un cas escolar.
o La Unitat de Vigilància Epidemiològica del Centre de Salut Pública

realitzarà l'enquesta epidemiològica i establirà les mesures prevenZves
oportunes i completarà l'estudi de contactes estrets de l'entorn educaZu.

o En el cas de famílies i personal del centre amb provisió de serveis sanitaris
privats, en que la recollida de contactes estrets no pot fer-se en el moment
de la sospita clínica, el professional sanitari que ha atés la sospita alertarà
la Unitat de Vigilància epidemiològica del Centre de Salut Pública
corresponent.



Ges$ó dels
contactes 
d'un cas 
confirmat en 
un alumne/a

• Un resultat negaGu de les proves no eximeix de la
necessitat de mantenir la quarantena establerta.

• Els germans/es o familiars convivents d'un cas sospitós
(aquell en que s'ha realitzat PCR i s'està a l'espera de
resultats) s'hauran de quedar a casa fins a conèixer el
resultat. Si el resultat es negaGu, poden reincorporar-se al
centre educaGu.

• En cas de confirmació de la infecció (PCR posiGva), els
germans/es o familiars que són contactes estrets faran
quarantena durant 14 dies i, en el marc de la recerca acGva
de casos, es realitzarà una prova PCR a aquests germans/es
o familiars convivents. Un resultat negaGu de la prova PCR
als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la
quarantena als convivents durant 14 dies.

• No esta indicat l'aïllament prevenGu de les persones que
integren el grup dels germans/es o familiars del cas en el
moment de fer-los la prova PCR en el marc de la recerca
acGva de contactes.



Actuacions de vigilància epidemiològica des de 
Salut Pública

• Quan hi haja un o més casos confirmats en un centre educaCu, la Unitat
d’Epidemiologia del centre de Salut Pública del Departament de Salut en
que esta el centre educaCu contactarà amb el director o directora, que li
haurà de facilitar la informació necessària per a organitzar la gesCó
adequada de casos i l’estudi i el seguiment dels contactes, i també per a
establir les mesures de prevenció i control necessàries en cas de brot o
davant de casos en grups de convivència estables.
• S’indicaran les mesures d’aïllament i quarantena necessàries que

puguen derivar-se de l’estudi del cas, en cas de brot o de situació
d’augment de transmissió comunitària i es facilitarà al centre educaCu i
a les famílies la informació necessària.



GESTIÓ DE BROTS
A nivell orienta/u, els elements de DECISIÓ per establir per part de SALT PÚBLICA 
quarantenes als contactes, o si fora necessari, tancaments parcials o totals, són:



Els membres que no hagen mantingut les mesures
de prevenció (distància fıśica superior a 1,5
metres, ús de mascares, etc.) en els 2 dies previs a
l’inici de sıḿptomes del cas.

GLOSSARI

QUÈ ÉS UN CONTACTE ESTRET?



BROT EN UNA AULA
tres o mes casos confirmats amb 
vincle epidemiològic entre ells

.
ü Aïllament domiciliari dels casos.
ü IdenGficació i quarantena dels contactes estrets.
ü Manteniment de l’acGvitat docent presencial

per als alumnes no classificats com a contactes
estrets.

ü L’acGvitat docent conGnua de manera normal
extremant les mesures de prevenció i higiene en
tots els nivells educaGus que s’imparGsquen en
el centre.



BROTS EN DIVERSES AULES SENSE 
VINCLE EPIDEMIOLÒGIC:
tres o mes casos en grups diferents sense vincle epidemiològic entre els 
grups

.
ü Aïllament domiciliari dels casos.
ü IdenGficació i quarantena dels contactes

estrets.
ü Manteniment de l’acGvitat docent presencial

per als alumnes no classificats com a contactes
estrets.

ü L’acGvitat docent conGnua de manera normal
extremant les mesures de prevenció i higiene
en tots els nivells educaGus que s’imparGsquen
en el centre.



BROTS EN DIVERSES AULES AMB VINCLE EPIDEMIOLÒGIC ENTRE ELLES:
detecció de casos en diversos grups amb un cert grau de transmissió entre ells independentment de la manera
d’introducció del virus en el centre escolar.

ü Aïllament domiciliari dels casos.
ü Iden/ficació i quarantena dels contactes estrets.
ü Manteniment de l’ac/vitat docent presencial per als alumnes no

classificats com a contactes estrets.
ü S’ha d’estudiar la relació entre els casos i, si es demostra

l’existència d’un vincle epidemiològic i no s’han pogut man/ndre
les mesures de prevenció i higiene, es valorarà l’adopció de
mesures addicionals, com l’extensió de la quarantena i la
suspensió de l’ac/vitat docent d’altres grups fins a
transcorreguts 14 dies des de l’inici de la quarantena o el temps
que s’indique en funció de l’evolució dels brots.

ü L’ac/vitat docent con/nua de manera normal extremant les
mesures de prevenció i higiene en tots els nivells educa/us que
s’impar/squen en el centre.



Brots en el context d’una transmissió no controlada
els serveis de salut pública faran una avaluació de risc per a considerar la 
necessitat d’escalar les mesures, i valoraran en úl:ma instància, el tancament
temporal del centre educa:u.

ü Aïllament domiciliari dels casos.
ü En una situació de transmissió no controlada, despres d’una avaluac

ió de la situació epidemiològica, cal escalar les mesures de
control i es pot arribar a determinar el tancament temporal
del centre educa/u.

ü Inicialment, el tancament del centre seria durant 14 dies, encara que
la duració d’aquest període podria variar en funció de la situació
epidemiològica, de l’aparició de nous casos que desenvolupen
símptomes i del nivell de transmissió que es detecte en
el centre educa/u.

ü La reobertura del centre educa/u /ndrà lloc quan la situacio es/ga
controlada i no supose un risc per a la comunitat educa/va.



GESTIÓ DEL 
CENTRE DAVANT 

ELS CASOS
INSTRUCCIONS DE LA CONSELERIA D’EDUCACIÓ, 

CULTURA I ESPORT



ACTUACIÓ EN CAS DE GRUPS COMPLETS
EN NECESSARI AÏLLAMENT O
QUARENTENA

Continuaran les activitats lectives en la modalitat
d'educació no presencial durant el temps
estrictament necessari que establisquen les
autoritats competents en matèria de sanitat. Una
vegada finalitzat aquest període, aquest alumnat
es reincorporarà a les activitats lectives de
manera presencial.



ACTUACIÓ EN CAS D'HAVER ALUMNES
QUE ES CONSIDEREN CONTACTES
ESTRETS D'UN CAS CONFIRMAT DE
COVID-19

No podran acudir al centre educatiu. No
obstant això, a l'efecte de facilitar el seu
desenvolupament educatiu, la persona
tutora, en col·laboració amb l'equip docent,
realitzarà les actuacions necessàries
destinades a facilitar el seu
desenvolupament educatiu continu durant el
temps estrictament necessari que dure el
seu aïllament o quarantena.



La direcció del centre organitzarà, amb
l'assessorament de la inspectora o inspector
d'educació de referència, els recursos humans
disponibles a l'efecte de garantir l'atenció
educativa de tot l'alumnat en les condicions de
major normalitat possible.

ACTUACIÓ EN CAS QUE EL PERSONAL
DOCENT I NO DOCENT PRESENTE
SITUACIONS D'AÏLLAMENT O
QUARENTENA


