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ANNEX 4 
 
Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 
entre l’alumnat del centre  
 
Aquest protocol es revisarà segons l’evolució de la pandèmia. 
 
L’objectiu d’aquest protocol és establir les indicacions i mesures que permetin:  
— La vigilància de l’alumnat per identificar, a partir dels primers símptomes i de 

manera ràpida, els casos sospitosos de tenir la infecció per SARS-CoV-2 activa per 
tal d’aïllar-los, ja que poden transmetre la malaltia.  

— Realitzar les primeres actuacions al centre educatiu i mantenir informat l’equip 
directiu.  

— Informar les autoritats sanitàries dels contactes estrets del centre educatiu, si es 
confirma el cas. 

— Actuar segons dictin les autoritats sanitàries en cas de brot al centre educatiu. 
 
Per poder dur a terme aquests objectius és necessari seguir el següent protocol: 
  
1. Establiment de la coordinació entre el centre de Salut i el centre 

educatiu 
Actuacions Responsables 
S’establirà un canal de comunicació fluid entre el 
centre educatiu (CE) i el centre de salut de referència 
(CS-CE), a través de la comissió de salut del centre 
educatiu, que disposarà de les hores de coordinació 
necessàries per dur a terme aquesta tasca, amb 
l’objectiu de facilitar la resolució de dubtes en relació 
amb les mesures de promoció de la salut, prevenció i 
protecció, així com per coordinar les actuacions davant 
alumnes amb problemes de salut i alumnes que iniciïn 
símptomes compatibles amb COVID-19 al centre 
educatiu. 
 
El coordinador de la comissió de salut del centre 
educatiu i un responsable del centre de salut seran les 
persones que coordinaran les actuacions 
conjuntament amb el Departament de Planificació i 
Centres de la Conselleria d’Educació, Universitat i 
Recerca i les autoritats sanitàries quan sigui necessari. 
 
La CC-eduCOVID* coordinarà conjuntament amb el 
Servei d’Epidemiologia les actuacions quan hi hagi un 
cas positiu al CE. 
 

Equip directiu del CE. 
CS-CE. 
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S’han habilitat uns telèfons i correus electrònics per 
resoldre dubtes als centres educatius: 

●  Eivissa i Formentera: cceducovidef@asef.es. 
Telèfons: 689516232 / 689948394 

● Mallorca: educovidgapm@ibsalut.caib.es.  
Telèfon: 971489127 

●  Menorca: 
○ EDUCOVID Ponent (Ciutadella, Ferreries, 

Es 
Migjorn):asme.educovid.ponent@ssib.es.  
Telèfon: 689624246 

○  EDUCOVID Centre (Alaior, Es Mercadal): 
asme.educovid.centre@ssib.es.  
Telèfon: 606895395 

○  EDUCOVID Llevant (Maó, Sant Lluís, Es 
Castell): asme.educovid.llevant@ssib.es. 
Telèfon: 660834289 

* La CC-eduCOVID és el departament de la Central de 
Coordinació COVID-19 que té la Conselleria de Salut i 
Consum per tal de coordinar les actuacions davant 
sospites de casos, casos confirmats i estudi de 
contactes als centres educatius. Així mateix, resoldrà 
els dubtes que sorgeixin als centres educatius amb 
relació al contingut d’aquest annex. Aquesta central 
està en permanent comunicació i coordinació amb la 
Direcció General de Salut Pública, que pren les 
decisions referents a les actuacions en cas de brot a un 
centre. 
 
 
2. Informació a la comunitat educativa 
Actuacions Responsables 
Tot el personal del centre educatiu ha de conèixer el 
present protocol. 
 
L’equip directiu i el coordinador de la comissió de salut 
han d’adoptar les mesures conduents a assegurar que 
així sigui. 

Equip directiu del CE. 
Coordinador de la 
comissió de salut. 
Comunitat educativa. 
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Les famílies i l’alumnat (segons el nivell de maduresa) 
han d’estar informats d’aquest protocol a través dels 
mecanismes oficials que tengui establerts el centre 
educatiu. 

Equip directiu del CE. 

 
3. Documentació per emplenar i signar al inici de curs 
Actuacions Responsables 
Lliurar a totes les famílies i alumnat major d’edat del 
centre la següent documentació, el primer dia de 
classe: 
— Consentiment informat per fer PCR (o una altra 

prova diagnòstica d’infecció per SARS-CoV-2) 
(apèndix 3). 

— Declaració responsable per la qual es 
comprometen a seguir les normes establertes en 
els protocols davant la COVID-19, mantenir el 
centre informat de qualsevol novetat al respecte 
(apèndix 4). 

Equip directiu del CE. 

Signar i lliurar al centre la documentació esmentada 
en l’apartat anterior durant la primera setmana de 
l’inici del curs escolar. 

Pare, mare o tutor 
legal. 
Alumne major d’edat. 

Recollir la documentació esmentada en l’apartat 
anterior signada durant la primera setmana de l’inici 
del curs escolar. 
Aquesta documentació es custodiarà al centre, en 
l’expedient de l’alumne. 

Equip directiu. 
 
 

 
4. Símptomes compatibles amb la COVID-19 
Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, 
segons la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia 
d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada que cursa amb els següents 
símptomes: 
 
— Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire. 
— En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, 

calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i 
vòmits.  
 

En els infants és menys freqüent que en els adults la presentació respiratòria 
típica i és més freqüent la presentació atípica amb símptomes gastrointestinals, 
que inclouen malestar abdominal, nàusees, vòmits, dolor abdominal i diarrea. 
 
Aquests símptomes són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat. 
Estan sotmesos a canvis. 
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5. Vigilància de l’alumnat relacionada amb la COVID-19  
Actuacions Responsables 
Tots els alumnes abans d’anar al centre s’han de 
prendre la temperatura a casa. Si l’alumne té més de 
37,5ºC no podrà acudir al centre. 

Pare, mare o tutor 
legal. 

Si l’aparició de símptomes compatibles amb la COVID-
19, que apareixen en l’apartat 4 d’aquest protocol, es 
produeix a casa, l’alumne ha de quedar al seu domicili i 
s’ha de contactar amb el seu equip sanitari o amb el 
dispositiu específic que s’hagi indicat per part de les 
autoritats sanitàries. 
 
La família haurà d’avisar el centre educatiu si l’alumne 
és un cas sospitós o confirmat. 

Pare, mare o tutor 
legal. 

No poden acudir al centre els alumnes que: 
● Es trobin en aïllament domiciliari com a 

conseqüència d’un diagnòstic per COVID-19. 
● Es trobin en un període de quarantena domiciliària 

per haver tingut contacte estret* amb alguna 
persona diagnosticada de COVID-19 que hagi estat 
indicada per l’equip sanitari, o per l’equip directiu 
del centre a instàncies del CC EduCOVId. 

● Hagin iniciat símptomes compatibles amb la COVID-
19 fins que se’n descarti el diagnòstic.  

● Convisquin amb una persona positiva amb 
símptomes, mentre no disposi del resultat de la 
PCR. 

Pare, mare o tutor 
legal. 

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica 
d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de 
gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-
2, es valorarà de manera conjunta amb la família o 
tutor legal i l’equip sanitari de referència de l’alumne, 
les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat 
educativa presencialment al centre educatiu. 

Pare, mare o tutor 
legal. 
Alumne. 
Equip sanitari. 

 
*Es defineix com a contacte estret: 

1. Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable (GCE) d’educació 
infantil (en què l’alumnat no fa ús de la mascareta ni mantén la distància de 
seguretat de manera estricta), es consideraran contactes estrets totes les 
persones que pertanyen al grup. 

4



Versió consolidada sense validesa jurídica 
(Actualitzada setembre 2020) 

 

 

C. del Ter, 16 
Polígon de Son Fuster 
07009 Palma  
Tel. 971 17 78 00 
educacioiuniversitat.caib.es 

 

48 
 

2.  Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable (GCE) d’educació 
primària o a una classe no organitzada com a GCE, es considerarà contacte 
estret qualsevol alumne que hagi compartit espai amb el cas confirmat a una 
distància menor de dos metres durant més de 15 minuts sense haver utilitzat 
la mascareta de forma correcta. El tutor de l’alumne, o la persona que designi 
el centre, serà l’encarregat d’avaluar aquest ús adequat de la mascareta. 

3. Els convivents dels casos confirmats. 
4. Qualsevol professional del centre educatiu,docent o no docent, que hagi 

compartit espai amb un cas confirmat a una distància menor de dos metres, 
sense mascareta i durant més de quinze minuts. 

El període a considerar serà des de dos dies abans de l’inici de símptomes del cas fins 
al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els 
contactes se cercaran en els dos dies anteriors de la data del diagnòstic. 

6. Actuació davant l’aparició de símptomes en un alumne al centre 
educatiu 

Actuacions Responsables 
Si es detecta dins una aula el cas d’un alumne que 
presenti símptomes compatibles amb la COVID-19, el 
professor que estigui a l’aula haurà d’avisar l’equip 
directiu perquè enviï un substitut, no vulnerable, per 
estar amb la resta del grup i avisi la família de 
l’alumne. 

Adult que és amb 
l’alumne que inicia 
símptomes. 

L’alumne que, durant la jornada escolar, presenti 
símptomes d’infecció per COVID-19, es posarà una 
mascareta quirúrgica després d’haver-se rentat les 
mans i serà traslladat a l’espai que el centre hagi 
habilitat com a sala d’aïllament (vegeu l’apèndix 1). 
L’adult que hagi detectat el cas –llevat que sigui 
personal sensible a la COVID-19– serà qui el traslladi a 
aquest espai. L’adult també es posarà mascareta 
quirúrgica, després d’haver-se rentat les mans. 

Adult que és amb 
l’alumne que inicia 
símptomes. 
 
 
 

Es procurarà l’ús de mascareta en majors de tres anys. 
 
No s’obligarà a dur la mascareta a l’alumnat amb 
problemes respiratoris, als que tinguin dificultat per 
treure’s la mascareta per si sols i als qui tenen 
alteracions de conducta que facin inviable la seva 
utilització. 
 
Si l’alumne que presenta símptomes no es pot posar 
una mascareta quirúrgica, l’adult no vulnerable que 
l’acompanyi farà ús d’una mascareta de protecció FFP2 

Adult que és amb 
l’alumne que inicia 
símptomes. 
 

5



Versió consolidada sense validesa jurídica 
(Actualitzada setembre 2020) 

 

 

C. del Ter, 16 
Polígon de Son Fuster 
07009 Palma  
Tel. 971 17 78 00 
educacioiuniversitat.caib.es 

 

49 
 

sense vàlvula, d’una pantalla facial i una bata d’un sol 
ús.  

No es deixarà l’alumne sol en cap moment, però es 
mantindran sempre que sigui possible les mesures de 
distanciament físic, tot tenint en compte l’edat de 
l’alumne. Si la sala disposa de mampara de protecció 
se’n podrà fer ús sempre que l’edat i situació de 
l’alumne així ho permeti. 
 
En el cas que hi hagi més d’un alumne amb símptomes 
a la vegada, s’extremaran les mesures de seguretat 
dins la sala d’aïllament. 
 
L’adult no vulnerable que hagi detectat el cas serà el 
que quedi amb l’alumne fins que un familiar o el tutor 
legal el vagi a recollir. S’evitarà que altres adults del 
centre educatiu entrin en contacte amb aquest 
l’alumne, per evitar possibles contagis. 
 
Quan els familiars recullin l’alumne, l’adult no 
vulnerable que l’acompanyava a la sala d’aïllament, 
s’ha de retirar l’equip de protecció, rentar les mans i 
posar-se una mascareta nova. Llavors pot tornar a 
l’aula. 

Adult que és amb 
l’alumne que inicia 
símptomes. 
 

IMPORTANT: En el cas de percebre que l’alumne que 
comença a tenir símptomes es troba en una situació 
de gravetat o té dificultat per respirar, s’avisarà el 061 i 
se seguiran les instruccions que s’indiquin. 

Equip directiu del CE. 
Adult que és amb 
l’alumne que inicia 
símptomes. 

S’avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el 
seu fill i se’ls indicarà que han de contactar amb el seu 
equip sanitari, preferiblement telefònicament, o amb 
el dispositiu específic que s’hagi indicat per part de les 
autoritats sanitàries. 

Equip directiu del CE o 
persona en qui delegui. 

El pare, mare o tutor legal es posarà en contacte al 
més aviat possible amb l’equip sanitari de l’alumne o 
amb el dispositiu específic que s’hagi indicat per part 
de les autoritats sanitàries per tal d’avaluar el seu estat 
de salut i realitzar les actuacions oportunes. 
 
El trasllat al domicili o al centre sanitari no es realitzarà 
en transport públic. 

Pare, mare o tutor 
legal. 

L’equip sanitari farà la valoració clínica de l’alumne i 
decidirà l’actuació a dur a terme. Podrà indicar que es 
faci o no la PCR segons sospita diagnòstica. 

L’equip sanitari. 
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Els alumnes i personal docent i no docent que 
pertanyin a la classe del possible cas (alumne que 
comença a mostrar símptomes al CE) podran restar al 
centre educatiu fins que el cas sospitós tengui el 
resultat de la PCR. Mentrestant, s’ha de procurar que 
no es relacionin amb altres alumnes o altres persones 
del centre educatiu. 
 
Fins que no es produeixi la comunicació efectiva, 
l’activitat docent continuarà de forma normal 
extremant les mesures de prevenció i higiene. 
 
Els alumnes, els professors i qualsevol altre 
professional de l’aula de l’alumne tindran especial 
esment amb les mesures de protecció amb l’objectiu 
de no augmentar el nombre de contactes, 
principalment si queden al menjador, a activitats 
extraescolars o altres activitats (quan aquestes 
activitats estiguin autoritzades i en funcionament). 
L’endemà, els companys de l’alumne que ha presentat 
símptomes podran acudir a classe extremant les 
mesures de seguretat. Així i tot hauran d’evitar 
qualsevol contacte social (extraescolars, visites, 
compres, parcs infantils, etc.), amb excepció dels 
convivents. 
 
Els germans convivents amb l’alumne que presenta 
símptomes no poden acudir al seu centre educatiu fins 
a tenir el resultat negatiu de la prova del cas sospitós. 
 

Equip directiu del CE. 
Pare, mare o tutor 
legal. 
 

L’alumne a qui se li ha realitzat la PCR no podrà 
acudir al centre educatiu fins a tenir el resultat de 
la prova. 

Pare, mare o tutor 
legal. 

Si el resultat de la PCR és negatiu o no ha estat 
necessari realitzar-la, l’alumne es podrà incorporar al 
centre quan estigui resolt el seu problema de salut. De 
manera general, els alumnes es podran reincorporar 
quan faci 24 hores que es troben sense febre. No 
caldrà disposar d’un certificat mèdic per a la 
reincorporació al centre educatiu. 

Pare, mare o tutor 
legal. 

Si el resultat de la PCR és positiu se seguiran les 
indicacions assenyalades en el següent punt. 

 

 
7. Actuació si el cas es confirma 
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Actuacions Responsables 
L’equip sanitari de l’alumne que presentava 
símptomes o els professionals sanitaris del dispositiu 
específic que s’hagi indicat per part de les autoritats 
sanitàries informarà del resultat de la prova 
diagnòstica (PCR) a la família o tutor legal. 
 
L’equip sanitari que confirma el diagnòstic farà la 
notificació al Servei d’Epidemiologia (vigilància) 
mitjançant el formulari de declaració obligatòria i 
urgent.  
 
L’equip sanitari enviarà un correu electrònic a la CC 
eduCOVID corresponent que inclourà les següents 
dades: nom i llinatges de l’alumne, DNI (si en té), 
telèfon de contacte i centre educatiu de l’alumne. 
 
La CC-eduCOVID corresponent disposarà dels resultats 
de les PCR realitzades i confirmarà que s’ha fet la 
declaració obligatòria de la malaltia. 

Equip sanitari de 
l’alumne. 
CC-eduCOVID 
corresponent. 
 

L’equip sanitari de l’alumne o els professionals 
sanitaris del dispositiu específic que s’hagi indicat per 
part de les autoritats sanitàries farà el seguiment clínic 
del cas i notificarà els contactes convivents i de 
l’entorn social (no del centre educatiu) a l’equip de 
rastreig corresponent a través dels mecanismes 
establerts. 
 
L’alumne haurà d’estar en aïllament domiciliari un 
mínim de deu dies des de l’inici dels símptomes, 
sempre que els tres darrers dies no hagi tengut febre 
ni cap altre símptoma. Podrà acabar l’aïllament quan 
ho indiqui el seu equip sanitari. 
 
En cas que un alumne hagi estat ingressat i se li doni 
l’alta malgrat que el resultat de la PCR continuï sent 
positiu, aquest alumne haurà de mantenir l’aïllament 
domiciliari almenys deu dies des de l’alta hospitalària. 
A partir dels deu dies, i sempre que n’hagin 
transcorregut tres des de la resolució de la febre i el 
quadre clínic, podrà finalitzar l’aïllament. Aquests dies 
no es comptaran com absentisme escolar. 
 

Equip sanitari de 
l’alumne. 

8
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La CC-eduCOVID corresponent informarà el Servei 
d’Epidemiologia, l’equip directiu del centre educatiu, la 
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i el centre 
de salut de referència del centre educatiu de 
l’existència d’un cas positiu al centre.  
 

CC-eduCOVID 
corresponent. 
 

L’equip directiu del centre educatiu informarà per 
correu electrònic de l’existència d’un positiu a 
l’inspector/la inspectora del centre, amb còpia al 
correu covid@dgplacen.caib.es 
 

Equip directiu del CE. 

L’equip directiu del centre educatiu i la CC-eduCOVID 
corresponent coordinaran les actuacions que s’han de 
dur a terme. 
 

Equip directiu del CE. 
CS-CE. 

L’equip directiu del centre educatiu remetrà per correu 
electrònic a la CC-eduCOVID corresponent (vegeu 
adreces a l’apartat 1), amb còpia a la Direcció General 
de Salut Pública (educacovid@dgsanita.caib.es), un 
llistat amb el nom del centre i les dades del cas 
confirmat i dels possibles contactes estrets del cas (del 
grup, del transport, de l’escola matinera, del 
menjador…). A aquest efecte, tal com s’especifica en 
l’apartat III.16 de l’annex 1 d’aquest protocol, els 
centres educatius han de disposar de registres 
d’assistència diària de totes les activitats del centre. 
 
Aquest llistat es facilitarà mitjançant l’arxiu en format 
Excel que es podrà fer directament al GESTIB o d’acord 
amb el model que es pot trobar a la pàgina web de la 
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres: 
http://www.caib.es/sites/centreseducatiuscovid/ca/nov
etats_covid/ 
 
En el cos del correu s’hi ha d’incloure el nom i el codi 
del centre educatiu i de la localitat on es troba, així 
com el nom de la persona de contacte i un telèfon de 
contacte. 
 
Les dades del cas confirmat que s’han de recollir són: 
 
— Nom i llinatges de l’alumne. 
— Data de naixement. 
— Té germans al centre educatiu? Sí/No. 

Equip directiu del CE. 
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— Presenta malalties cròniques? Sí/No. 
— Curs i grup. 
— Pertany a un grup de convivència estable? Sí/No. 
— Utilitza transport escolar? Sí/No. 
— Utilitza servei de menjador? Sí/No. 
 
Les dades de cada alumne que ha estat contacte estret 
(segons la definició de l’apartat 5 d’aquest document) 
que s’han de recollir són: 
 
— Nom complet. 
— Nom complet del pare, de la mare i/o del tutor 

legal.  
— Número de telèfon de contacte de cadascun.  
— Data de naixement de l’alumne. 
— DNI de l’alumne, si en disposa. 
— Consentiment per fer PCR, signat: Sí/No. 
— Codi d’identificació personal (CIP) que figura a la 

targeta sanitària. 
 
És molt important incloure en un únic llistat els 
contactes estrets de l’alumne amb PCR positiva: del 
grup de convivència estable, del grup/agrupaments de 
l’alumne, i dels serveis de menjador, cafeteria, 
transport escolar, escola matinera, activitats 
extraescolars o altres, quan estiguin en funcionament. 
 
En el supòsit que al centre es produeixi el mateix dia 
més d’un cas d’un alumne amb PCR positiva, s’ha de 
fer un llistat de contactes estrets per a cada cas. 
 
Als centres públics, l’equip directiu del centre trametrà 
al Servei de Prevenció de Riscs Laborals amb còpia a la 
CC-eduCOVID corresponent el llistat de professors que 
han estat en contacte estret en les 48 hores prèvies 
l’aparició dels símptomes amb el cas confirmat. 
 

Equip directiu del CE. 

L’equip directiu del centre educatiu informarà totes les 
famílies dels possibles contactes estrets de l’alumne, 
telefònicament i per escrit (a través del GESTIB o de 
qualsevol altre procediment que determinin en el pla 
de contingència), que el seu fill és un possible contacte 
estret d’una persona PCR positiva de l’entorn del 
centre educatiu. En cap cas s’informarà del nom de 
l’alumne que és positiu. 

Equip directiu del CE. 
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La CC-eduCOVID corresponent confirmarà quins són 
els contactes estrets i en coordinació amb l’equip 
directiu del CE programaran la data i hora per a la 
presa de mostra dels contactes identificats a l’àmbit 
educatiu. Aquesta es realitzarà a les instal·lacions que 
determinin les autoritats sanitàries. 
 
En el moment de fer la PCR, els sanitaris informaran 
dels procediments a dur a terme en espera del 
resultat. 
 

Equip directiu del CE. 
CC-eduCOVID 
corresponent. 

L’equip directiu informarà les famílies de l’alumnat que 
són contacte estret, del dia i hora en què s’han de fer 
la prova diagnòstica PCR.  
 
No es realitzarà la prova diagnostica sense que la 
família o el tutor legal estiguin assabentats i l'alumne 
estigui acompanyat per un familiar autoritzat o tutor 
legal. 
 
Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no 
eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena 
durant deu dies. 
S’informarà que han de fer quarantena domiciliària 
durant deu dies des del darrer contacte amb el cas 
positiu (vegeu el model d’informació en l’apèndix 2). 
 
Les persones que ja han tingut infecció per SARS-CoV-
2 confirmada per PCR en tres mesos anteriors, estaran 
exempts de fer quarantena. 
 

Equip directiu del CE. 

La CC-eduCOVID corresponent o el dispositiu específic 
que s’hagi indicat per part de les autoritats sanitàries 
informarà dels resultats de la prova diagnòstica a les 
famílies: 

 
— En cas que sigui negativa, rebran un SMS al 

telèfon de contacte. 
— En cas de resultat positiu, es rebrà una trucada 

telefònica des de Salut i indicaran les actuacions a 
seguir. 
 

CC-eduCOVID 
corresponent. 
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Els contactes estrets que siguin persones 
treballadores del centre educatiu ho comunicaran al 
director del centre i aquest contactarà amb el servei 
de prevenció de riscs laborals respectiu i seguiran el 
protocol establert (vegeu l’annex 5). 
El servei de prevenció de riscos laborals confirmarà els 
contactes estrets al director del centre. 
 

Equip directiu del CE. 
Responsable SPRL del 
CE. 
 

L’equip directiu del centre educatiu contactarà amb la 
família per fer el seguiment de les activitats educatives 
i les adaptacions curriculars que es considerin 
pertinents dels alumnes que han d’estar en aïllament/ 
quarantena, si el seu estat de salut ho permet. 
 

Equip directiu del CE. 
Equip docent CE, tutor. 

 
 
8. Actuació en cas de brot 
Dins l’àmbit educatiu, es considera un brot quan hi ha tres o més casos amb 
infecció activa en els que s’hagi establert un vincle epidemiològic 
Actuacions Responsables 
El Servei de Vigilància Epidemiològica, després de 
rebre la informació per part de la CC-eduCOVID sobre 
la possibilitat de trobar-se davant un brot, durà a 
terme una avaluació del risc i, segons la situació i el 
resultat d'aquesta avaluació, es decidirà quines 
mesures s'adoptaran. El Servei de Vigilància 
Epidemiològica informarà el centre educatiu de les 
mesures a prendre. 
 
La CC-eduCOVID corresponent mantindrà un contacte 
fluid i continuat amb Salut Pública amb la finalitat 
d’avaluar el nivell de risc. 
Segons la situació i el resultat d’aquesta avaluació, es 
decidirà quines mesures s’adoptaran, que podran ser: 
BROT DINS UNA AULA (tres o més casos a un GCE o a 
una classe no organitzada com a GCE, amb vincle 
epidemiològic* entre ells): 
 
— Aïllament domiciliari dels casos. 
— Identificació i quarantena dels contactes del GCE 

d’educació infantil o dels contactes estrets de la 
classe organitzada com a GCE d’educació primària 
o no organitzada com a GCE. 

— Si els casos pertanyen a un GCE d’educació infantil, 

Direcció General de 
Salut Pública, Servei de 
Vigilància 
Epidemiològica, en 
col·laboració amb el 
centre coordinador 
edu-COVID 
corresponent. 
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suspensió de l’activitat docent del grup deu dies 
des de l’inici de la quarantena dels contactes. 

— Si els casos pertanyen a un GCE d’educació 
primària o a una classe no organitzada com a GCE, 
manteniment de l’activitat docent per als alumnes 
no classificats com a contactes estrets. 

— Continuació de l’activitat docent amb normalitat 
extremant les mesures de prevenció i higiene en 
totes les etapes educatives, amb excepció del GCE 
afectat. 

 
BROT A DIVERSES AULES SENSE VINCLE 
EPIDEMIOLÒGIC (tres o més casos a un GCE o a una 
classe no organitzada com a GCE sense vincle 
epidemiològic entre els casos de les diferents aules): 
 
— Aïllament domiciliari dels casos. 
— Identificació i quarantena dels contactes del GCE 

d’educació infantil o dels contactes estrets de la 
classe organitzada com a GCE d’educació primària 
o no organitzada com a GCE. 

— Si els casos pertanyen a un GCE d’educació infantil, 
suspensió de l’activitat docent de cada GCE fins 
transcorreguts deu dies des de l’inici de la 
quarantena dels contactes. 

— Si els casos pertanyen a un GCE d’educació 
primària o a una classe no organitzada com a GCE, 
manteniment de l’activitat docent per als alumnes 
no classificats com a contactes estrets en cada una 
de les classes. 

— Continuació de l’activitat docent amb normalitat 
extremant les mesures de prevenció i higiene en 
totes les etapes educatives, amb excepció dels 
grups afectats. 

 
BROT A DIVERSES AULES AMB VINCLE 
EPIDEMIOLÒGIC (tres o més casos a diferents GCE 
d’educació infantil o d’educació primària o a classes no 
organitzades com GCE amb un cert grau de 
transmissió entre els diferents grups 
independentment de la forma d’introducció del virus 
en el centre escolar): 
 
— Aïllament domiciliari dels casos. 
— Identificació i quarantena dels contactes del GCE 

13
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d’educació infantil o dels contactes estrets del 
grup de convivència estable d’educació primària o 
de la classe no organitzada com a GCE. 

— Estudi de la relació existent entre els casos i si es 
demostra l’existència d’un vincle epidemiològic i 
no s’han pogut implementar les mesures de 
prevenció i higiene es valorarà l’adopció de 
mesures addicionals com l’extensió de la 
quarantena i suspensió de l’activitat docent 
d’altres grups fins transcorreguts deu dies des de 
l’inici de la quarantena, o el temps que s’indiqui en 
funció de l’evolució dels brots. L’actuació pot 
comportar el tancament de línies completes, cicles 
o etapes educatives. 

— Continuació de l’activitat docent amb normalitat 
extremant les mesures de prevenció i higiene en 
totes les etapes educatives, amb excepció dels 
grups afectats. 

 
BROTS EN EL CONTEXT D’UNA TRANSMISSIÓ NO 
CONTROLADA (si es considera que es dona una 
transmissió no controlada al centre educatiu amb un 
nombre major de l’esperat per al segment d’edat en un 
territori específic, la Direcció General de Salut Pública i 
Participació realitzarà una avaluació de risc per 
considerar la necessitat d’escalar les mesures i 
valorarà, en darrera instància, el tancament temporal 
del centre educatiu): 
 
— S’han d’aïllar domiciliàriament els casos. 
— En una situació de transmissió no controlada, 

després d’una avaluació de la situació 
epidemiològica, cal escalar les mesures de control 
que poden arribar a determinar el tancament 
temporal del centre educatiu. 

— Inicialment el centre educatiu romandrà tancat 
durant deu dies, encara que la durada d’aquest 
període podrà variar en funció de la situació 
epidemiològica, de l’aparició de nous casos que 
desenvolupin símptomes i del nivell de transmissió 
que es detecti en el centre educatiu. 

— La reobertura del centre educatiu es realitzarà 
quan la situació estigui controlada i no hi hagi risc 
per a la comunitat educativa. 

 

14



Versió consolidada sense validesa jurídica 
(Actualitzada setembre 2020) 

 

 

C. del Ter, 16 
Polígon de Son Fuster 
07009 Palma  
Tel. 971 17 78 00 
educacioiuniversitat.caib.es 

 

58 
 

*Vincle epidemiològic: es diu que hi ha vincle 
epidemiològic quan hi ha relació entre els casos. 
 
 
Per a més informació: 
 
En els següents enllaços es pot trobar informació sobre diferents aspectes 
relacionats amb la infecció per SARS-CoV-2 a la infància: 
 
— Canal de Youtube de la Conselleria de Salut i Consum: 

https://www.youtube.com/channel/UCMJ1V07HJyRIjm6eR2VpkhQ.  
 
— Coronavirus GOIB. Infància i COVID-19: 

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/infancia_i_covid-19/. 
 
— Coronavirus GOIB. Informació per a la Ciutadania: 

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/informacion_general_sobre_el_covid-19/. 
 
— Servei d’Atenció a la Diversitat de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca: 

http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/inici-56096/?campa=yes 
 
— Ministeri d’Educació i Formació Professional: 

http://www.educacionyfp.gob.es/destacados/COVID-19.html#ancla01-1. 
 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:52e023fd-339f-48af-96f1-
ddd6ad77c4fd/20200514-medidas-sanitarias-para-reapertura-centros-fase-2-
final.pdf. 
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