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GESTIÓ DE CASOS COVID AMB RELACIÓ A UN CAS SOSPITÓS 

 
PUNTS CLAU 

 L’estudi de contactes estrets escolars els realitza el Referent COVID de l’Institut (RACO). 

 És la Unitat de Vigilància Epidemiològica (UVE) qui comunica dels casos sospitosos i dels casos 
confirmats a la Direcció de l’Institut i a Serveis Territorials d’Educació. 

 NO S’HAN DE FER PCRs DE RETORN a l’Institut. Tampoc NO cal CERTIFICAT MÈDIC de 

retorn al centre. 
 
ES CONSIDERA CONTACTE ESTRET 

 Totes aquelles persones que formen part d’un grup de convivència estable (GCE). A l’Institut, el 
grup classe. 

 Fora del grup estable es requereix un contacte sense mascareta, durant més de 15 minuts i a 
menys de dos metres de distància. 

 El període a considerar per parlar d’un contacte estret són 48 hores abans de l’inici de símptomes 

del cas i fins al moment en què el cas és aïllat. 
 
CONSIDERACIONS 

 En cas d’un positiu, es realitza PCR a tots els membres dels grups de convivència. 

 Per a la recollida de mostres de la prova PCR a tots els contactes estrets dels casos positius, es 
desplaçarà a l’Institut, sempre que sigui possible, una unitat mòbil. 
 
1. Si la confirmació del cas positiu és durant l’horari escolar, el GCE ha de romandre al 

centre educatiu fins acabar la jornada lectiva, i es prioritzarà l’organització d’un equip mòbil 
per fer les PCR a l’Institut. El grup estable ha d’acabar la jornada lectiva amb normalitat, 
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 de retornar directament (sense 
extraescolars) als respectius domicilis per iniciar la quarantena. Si no s’hagués pogut 
fer la presa de mostres per part de la unitat mòbil aquell dia, s’indicarà com fer la PCR als 
alumnes. 
 

2. Si la confirmació del cas positiu es produeix fora de l’horari escolar, la resta de 
membres del GCE han d’anar al centre educatiu en la jornada lectiva següent per dos motius 
principals: organitzar la realització de la PCR als contactes estrets i rebre les 
instruccions necessàries per tal de seguir l’activitat lectiva durant la quarantena. Si la PCR 
no es pogués fer al centre educatiu, cal indicar on es farà. Abans i després de fer la prova 
PCR, els i les alumnes no podran fer altres activitats fora del centre educatiu. 
 

a. Si la confirmació del cas positiu es produeix en les hores prèvies a l’inici de la jornada 
lectiva, els membres del grup estable de convivència podran iniciar la jornada a 
l’espera de la realització de la prova PCR al centre, sempre mantenint les mesures 
de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència estable.  

b. En cas que la confirmació es produeixi en cap de setmana, la direcció del centre 
educatiu ha de comunicar a les famílies dels contactes estrets on es faran les proves 
PCR i totes les indicacions per fer la quarantena, que ha de començar el mateix cap 
de setmana. Cal indicar, a l’alumnat, l’hora a la qual han d’acudir al centre educatiu 
el següent dilluns amb les dues finalitats del punt anterior. Si la PCR no es fes al 
centre educatiu, sinó que es fes a un punt centralitzat, també cal indicar-ho.  

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 

Institut Joan Brudieu  
  

 

Doc: 200928_Gestio_casos_COVID_Institut_Joan_Brudieu. 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (28-set.-20). 
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut 

Pàgina 
2 de 3 

 

 El resultat negatiu de la PCR NO eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant tots 
els dies establerts. Amb una primera PCR se sap que la persona en aquell moment no té la 
malaltia, però aquesta es pot desenvolupar més tard, mentre dura el període d’incubació del 
virus: per això és tan important fer bé la quarantena. Durant tot aquest període no es pot fer 
cap mena d’activitat fora del domicili, ni rebre visites de persones no convivents. 

 Cal destacar que els convivents o contactes habituals de persones que hagin estat identificades 
com a contactes estrets no han de seguir cap mesura especial. És a dir, els germans o germanes 
d’alumnes que estiguin fent quarantenes, poden assistir a classe amb normalitat. 

 
 
 
A L’INSTITUT JOAN BRUDIEU 

CAS 1: Es detecten símptomes en alumnat a la classe. 
 

 
 
1. El professorat acompanya l’alumnat a la Sala Covid 1 (sala de visites). Si la Sala Covid 1 

(sala de visites) està ocupada, anirà a la Sala Covid 2 (C0·05, sala d’estudi). En cas que hi 

hagi més d’un alumne, es buscarà que la distància de seguretat. 
2. Li mesura la temperatura i fa una valoració del cas: 

 Si no té febre, tornen cap a classe. 
 Si té febre o es troba malament o té altres símptomes compatibles amb Covid: el 

professor/a de guàrdia o Consergeria avisa la família que el vingui a recollir i el porti 
a casa com més aviat millor. 

 En casos greus es truca al 061. 
3. IMPORTANT: La família NO el porta al CAP de referència o urgències; ha de trucar-hi per 

telèfon i ja li donaran les instruccions pertinents. 
4. En cas que tingui febre o altres símptomes compatibles amb Covid, s’ha d’informar 

necessàriament a Cap d’Estudis. 
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CAS 2: La família comunica que el seu fill o filla presenta símptomes de COVID. 

 
1. Cal demanar que ens informin sempre d’aquestes dades: 

 Data de realització de la PCR 
 Resultat de la PCR 
 Data que ha indicat Salut de retorn a l’Institut 

2. Tota la informació obtinguda ha de quedar reflectida al full «Control casos COVID a l’Institut», 
que trobareu a Caps d’Estudis. 

 
 

 
 
 
28 de setembre de 2020 


