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1. Dades 2n trimestre
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Indicadors (8/2/2021) Nombre Percentatge

Centres confinats 8 0,2 %

Grups confinats 1.603 2,23%

Alumnes confinats 37.053 2,57%

Docents/PAS/PAE confinats 1.811 1,13%

Alumnes amb resultat de la prova positiva 3.208 0,22%

Docents/PAS/PAE amb resultat de la prova positiva 408 0,26%

9 de cada 10 alumnes han anat a l’escola tots els dies durant el segon trimestre
95 de cada 100 professionals han assistit al centre
9 de cada 10 grups estables han rebut classe presencialment
27 centres confinats des de que ha començat el 2n trimestre (9 rurals, 17 
escoles bressol i 1 educació especial)
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2. Comparació 1r i 2n trimestre
Incidència covid-19 als centres educatius

1r trimestre
Primeres setmanes 

del 2n trimestre

Centres que han estat confinats 35 – 0,7% 27 – 0,5%

Data del pic màxim 31/10 23/1

Màxim grups confinats 3.504 2.701

Màxim alumnes confinats 81.920 – 5,7% 61.843 – 4,3%

Màxim docents confinats 3.896 – 2,4% 3.086 – 1,9%

Centres amb almenys un grup 
confinat 1.546 – 30,3% 1.293 – 25,3%
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3. Comparativa de casos i grups confinats entre 
trimestres

Casos covid-19 nous

Grups confinats

26/10

31/10

Casos covid-19 diaris nous confirmats (SALUT)

Mitjana setmanal de casos covid-19 nous confirmats

Nombre de grups confinats (Traçacovid - EDUCACIÓ)

12/1

23/1
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4. PCR en l’àmbit educatiu

Des de l’inici del curs escolar s’han fet més d’1 m ilió de 

proves a les persones que pertanyen a l’entorn esco lar.

Entorn

Escolar Comunitari

Primer
trimestre

486.344 212.246 698.590

Segon 
trimestre

265.576 46.528 312.104

751.920 258.774 1.010.694
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5. PCR en l’àmbit educatiu

L’entorn escolar ha tingut un especial seguiment per la importància de
l’escolarització en els infants i adolescents. El seguiment ha pogut
demostrar que el percentatge de casos secundaris dins de les aules (que
no es pot dir que estiguin relacionats perquè poden ser tots ells
comunitaris), ha estat molt baix i menor en el què portem de segon
trimestre que en el primer:

� % de casos amb 1 sol cas índex al GCE : 75,5% al primer trimestre i 
78,9% al segon trimestre.

� Quan hi ha casos secundaris, mitjana : 1,8% tant al primer com al 
segon trimestre.

� El % d’un sol cas índex és superior al 80% en el segon trimestre a 
educació infantil, educació primària i cicles formatius.
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6. Cribratges als professionals dels centres

Mitjançant el cribratge a professionals dels centres educatius, s’han pogut
detectar prop de 1.800 casos de persones asimptomàtiques i tallar
cadenes de transmissió. Resultats dels cribratges a 150.000 professionals:

Territori Fets Positius % Fets % Pos

ALT PIRINEU I ARAN 937 10 72,64 1,07

BARCELONA CIUTAT 21.615 313 70,82 1,45

CAMP DE TARRAGONA 9.716 126 73,12 1,30

CATALUNYA CENTRAL 9.023 173 78,22 1,92

GIRONA 12.980 250 80,41 1,93

LLEIDA 5.822 83 75,96 1,43

METROPOLITANA NORD 32.305 539 77,32 1,67

METROPOLITANA SUD 17.557 275 75,56 1,57

TERRES DE L’EBRE 2.422 21 74,96 0,87

Total general 112.377 1.790 75,58 1,59




