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ALGORITME GESTIÓ DE CONTACTES EN CENTRES EDUCATIUS 

 

ALUMNAT educació infantil, ed. primària, ed. especial          no immunitzat         immunitzat (covid últims 6 mesos i/o vacunació completa) 

ALUMNAT ESO, batxillerat, FP, altres ensenyaments         no immunitzat           immunitzat (covid últims 6 mesos i/o pauta vacunació completa) 

PROFESSORAT ed. infantil, ed. primària, ed. especial         no immunitzat       immunitzat (covid últims 6 mesos i/o pauta vacunació completa)                 

 

Dia 0   (Dia que es confirma cas positiu en un grup de convivència estable) 

El centre educatiu donarà les indicacions en funció del grup al qual pertany cada alumne/a: 

Alumnat no immunitzat: se’ls dona la carta informativa A en la qual s’indica que cal iniciar la quarantena. Es farà prova diagnòstica 

(preferentment PCR) entre els dies 4 i 6. A la carta s’especificarà el lloc, dia i hora de la prova diagnòstica que seran facilitats pel RECO. 

Si en el moment de lliurar-la no es té la informació es comunicarà posteriorment. Si les proves es fan al centre educatiu, caldrà assegurar 

que tots els infants /adolescents menors de 16 anys disposen d’una autorització signada per la mare, pare o tutor/a. El professorat no 

immunitzat que forma part del GCE també inicia quarantena i s’haurà de fer la prova diagnòstica seguint les mateixes indicacions. 

 

Alumnat d’ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments i professorat que està immunitzat: es genera automàticament la petició de test 

d’antigen ràpid (TAR) per anar a la farmàcia. El centre educatiu lliura carta informativa B a l’alumnat immunitzat. Alumnat i professorat 

han d’acudir el més aviat possible (en horari no lectiu) a la farmàcia (qualsevol de les farmàcies que participen al Programa de TAR 

supervisat a les OF) i no han de fer quarantena. Es podran descarregar el resultat del TAR a La Meva Salut.  

 

Si és necessari, el RECO pot generar manualment peticions de TAR complementàries per a la farmàcia a d’altres contactes estrets (per 

exemple, si el cas positiu es dona al transport escolar o bé per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica). 

 

Alumnat d’educació infantil, ed. primària i d’escoles d’educació especial que està immunitzat: se’ls lliura la carta infomativa C. Hauran 

d’assistir el més aviat possible a fer-se el TAR al punt centralitzat o centre d’atenció primària que escullin. No han de fer quarantena.  
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Dia 0-1 

 

Alumnat d’ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments i professorat immunitzat: cada persona va a la farmàcia del Programa TAR supervisat 

a les oficines de farmàcia que esculli i es fa el TAR. Si el resultat és negatiu continuen anant al centre. Si és positiu, ho hauran de 

comunicar al centre i iniciar l’aïllament. L’alumnat menor de 16 anys ha d’anar a fer-se la prova acompanyat d’un adult responsable. El 

TAR no tindrà cap cost per l’usuari. 

 

Alumnat d’educació infantil, ed. primària i d’escoles d’educació especial immunitzat: va a fer-se el TAR al punt centralitzat o CAP escollit. 

No cal cita prèvia. Si el resultat és negatiu, continuarà anant al centre. Si és positiu, s’ha de comunicar al centre educatiu i iniciar 

l’aïllament. L’alumnat menor de 16 anys (o incapacitat) ha d’anar a fer-se la prova acompanyat d’un adult responsable.  

 

Dia 4-6 

  

Alumnat i professorat no immunitzat: han d’anar al lloc i hora indicats per a fer-se la prova diagnòstica i seguidament continuar amb el 

període de quarantena. En el cas que es faci una PCR els resultats es rebran en les 24-48 hores següents. Independentment del resultat 

hauran de completar el període de quarantena. 

 

Dia 10  

Últim dia de quarantena per a l’alumnat/professorat no immunitzat. 

 

Dia 11 

Alumnat i professorat no immunitzat: es reincorporen al centre educatiu. 
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QUADRE RESUM CIRCUITS_ESTUDI GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE)* 

 

 ALUMNAT PROFESSORAT 

 IMMUNITZAT  

(haver passat covid-19 

darrers 6 mesos  i/o pauta 

vacunació completa) 

NO IMMUNITZAT 

(no pauta de vacunació 

completa ni covid-19 

darrers 6 mesos) 

IMMUNITZAT  

(haver passat covid-19 

darrers 6 mesos  i/o pauta 

vacunació completa) 

NO IMMUNITZAT 

(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 

 

 

CIRCUIT A: Quarantena 10 dies + prova diagnòstica dia 4-6 (punt centralitzat, CAP o lloc on s’indiqui des de l’Atenció Primària del territori) 

CIRCUIT B: No quarantena + TAR a farmàcia programa TAR escollida dia 0-1 

CIRCUIT C: No quarantena + TAR a qualsevol CAP o punt centralitzat de TAR dia 0-1 

 

*Es consideraran contactes estrets tots els membres del GCE que hagin tingut contacte amb el cas positiu des de les 48 hores abans de l’inici 

dels símptomes o des del dia de realització de la prova diagnòstica (que ha estat positiva) si es tracta d’un cas sense símptomes. 

Qualsevol alumne/a o professor/a que sigui contacte i iniciï símptomes en aquest període s’ha de posar en contacte amb el seu CAP de referència.  


