
Pla d'actuació per al curs 2021-2022 
per a centres educatius 

en el marc de la pandèmia 



GCE*   = 
TRAÇABILITAT

TRANSMISSIÓ

* Educació primària: tutor/a forma part del grup

Grup de convivència estable





Professionals centres educatius

Vacunats No vacunats

Joves de 12 a 19 anys

Vacunats No vacunats



PROTOCOL DE GESTIÓ DE CASOS
ALS CENTRES EDUCATIUS



SIGNES DE GRAVETAT ?NO SÍ

Avís telefònic a la família per a
recollida (si és menor)

Família: contacte amb CAP de
referència de la persona amb
símptomes per concertar cita en
<24 hores

Trucar al 112

Avís telefònic a la família

Un o diversos símptomes compatibles

Espai ben ventilat, 
que serà desinfectat 
i retolat quan s’hagi 
fet servir

Actuació inicial



Gestió de contactes en els GCE

Davant d’un cas positiu, són contactes estrets tots els membres del
Grup de Convivència Estable (GCE):

ALUMNAT PROFESSORAT

Educació especial

Educació infantil 1r cicle

Educació infantil 2n cicle

Educació primària

ESO

Batxillerat/FP

Altres ensenyaments



IMMUNITZATS NO IMMUNITZATS

§ Persones que han passat
la covid-19 en els
darrers 6 mesos (amb
prova que ho confirmi).

§ Persones que tenen la
pauta de vacunació
completa (última dosi
≥14 dies).

§ Persones que no han
passat la covid-19 en els
darrers 6 mesos i que no
tenen la pauta de
vacunació completa.



CONTACTE 
ESTRET

Ha passat la covid-19?
Està vacunat/da?

NO

SÍ

QUARANTENA 
+PCR

Ed. infantil
Ed. primària
Centres ed. especial

ESO
Ed. secundària post.
Altres ensenyaments

TAR ATENCIÓ 
PRIMÀRIA

TAR 
FARMÀCIA

A A

Ó C

A B

A



CIRCUIT NO IMMUNITZATS

§ Han de fer QUARANTENA (10 dies).

§ S’han de fer PCR entre 4t i 6è dia, a un punt centralitzat o on s’indiqui des de
l’Atenció Primària.

§ Es farà entrega de “carta informativa A” a l’alumnat amb el lloc, dia i hora de
la realització de la PCR i del dia de finalització de la quarantena.

§ Han de completar el període de quarantena independentment del resultat de
la prova.

A



CIRCUIT

§ NO han de fer QUARANTENA.

§ S’han de fer TAR el més aviat possible
(dia 0 - 1, termini màxim 4 dies).

§ Se’ls farà entrega de la “carta informativa C”.

§ Per fer-se el TAR aniran al punt on s’indiqui des de
l’Atenció Primària.

§ S’identificaran amb la carta i la targeta sanitària (o el
DNI).

IMMUNITZATS ED. ESPECIAL
ED. INFANTIL
ED. PRIMÀRIA

C



CIRCUIT

§ NO han de fer QUARANTENA.

§ S’han de fer TAR el més aviat possible (dia 0 - 1, termini màxim 4 dies).

§ Es farà entrega de la “carta informativa B” a l’alumnat.

§ A la farmàcia s’identificaran amb la targeta sanitària i la carta.

IMMUNITZATS ESO
BATXILLERAT, FP, 
ALTRES ENSENYAMENTS

+ PROFESSORAT 

B

El TAR 
no tindrà cap 

cost per a 
l’usuari



ALUMNAT PROFESSORAT
Haver passat covid-19 
darrers 6 mesos  i/o 

pauta vacunació 
completa* 

*alumnat≥12 anys

No pauta de 
vacunació completa 
ni covid-19 darrers 6 

mesos

Pauta vacunació 
completa 

(alumnat≥12 anys) i/o 

covid-19 darrers 6 
mesos

No pauta de 
vacunació completa 
ni covid-19 darrers 6 

mesos

Educació especial Circuit C Circuit A Circuit B Circuit A

Educació infantil 0-3 Circuit C Circuit A Circuit B Circuit A

Educació infantil 3-6 Circuit C Circuit A Circuit B Circuit A

Educació primària Circuit C Circuit A Circuit B Circuit A

ESO Circuit B Circuit A No forma part del GCE

Batxillerat/FP/altres Circuit B Circuit A No forma part del GCE

Quadre-resum


