
PROTOCOL DE GESTIÓ DE CASOS I 

CONTACTES EN CENTRES EDUCATIUS



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 3 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 3 mesos i que no

tenen la pauta de

vacunació completa.



EDUCACIÓ 

INFANTIL

EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA

EDUCACIÓ 

PRIMÀRIA

FORMACIÓ 

PROFESSIONAL

BATXILLERAT

ALTRES

CENTRES 

EDUCACIÓ 

ESPECIAL

< 12 anys ≥ 12 anys

(≥ 6 anys)

PROFESSORAT
≥ 5 casos +



Immunitzats NO QUARANTENA

No immunitzats QUARANTENA

TAR FARMÀCIA

Vacunats

No prova



NO QUARANTENA

TAR FARMÀCIA
Educació 

primària

Vacunats 

No immunitzats

Educació 

infantil (0-5)
TAR AT. PRIMÀRIA

≥ 5 casos + al GCE

NO IMMUNITZATS               QUARANTENA
No prova



NO QUARANTENA

Vacunats

No immunitzats*

+ últims 90 dies

TAR

At. Primària

Farmàcia

TAR

*5 casos o més al GCE: QUARANTENA

Vacunats

No immunitzats

NO QUARANTENA

TAR

TAR+ últims 90 dies

QUARANTENA

E. infantil

E. primària

E. secundària 

post obligatòria, 

CEE, etc.

Professorat

CE



 Se suprimeixen les quarantenes a educació infantil i educació primària 

quan hi ha casos esporàdics al GCE (fins a 4 casos).

 Es pot accedir al circuit farmàcies a partir de 1r de primària (educació infantil es 

fa la prova a l’atenció primària) i també alumnat dels centres d’educació especial.

 Les persones que han estat positives per covid en els darrers 90 dies 

no tenen indicació de TAR.

 Immunitzats per covid positiu:  180 dies             90 dies

 Quarantenes i aïllaments: 10 dies           7 dies



QUARANTENA

(7 dies)

TAR 

(dia 0 -1)

Lloc de realització 

TAR

Immunitzats No 

immunitzats

Vacunats** No immunitzats Immunitzats/no imm.

Educació infantil 

(0-5 anys)

NO NO* SÍ SÍ Punt on s’indiqui des de 

l’AP (CAP o punt 

centralitzat)

Educació primària NO NO* SÍ SÍ Farmàcia

ESO, batxillerat, 

FP, altres

NO SÍ SÍ NO Farmàcia

Centres d’educació 

especial

NO SÍ SÍ NO Farmàcia

Professorat GCE NO SÍ SÍ NO Farmàcia

* ≥ 5 casos en 7 dies: quarantena           ** Immunitzats per covid + últims 90 dies: no TAR 



 Les autoritzacions per a fer TAR a les farmàcies es generen de forma automàtica 

un cop el cas positiu entra al sistema de salut: el procés pot trigar 2 hores.

 La realització del TAR és recomana, no és obligatòria.

 Es recomana fer el TAR entre els dies 0 i 1 però el termini màxim és de 4 dies.

 Es recomana tenir el resultat negatiu per seguir anat a l’escola però no és obligatori.

 Les extraescolars es regeixen pel protocol específic d’activitats lúdico-educatives.

 El programa TAR és d’ús exclusiu per a persones de l’àmbit escolar que són CE 

i que són asimptomàtiques.


