
 
 
Benvolgut equip directiu, 
 
 El motiu d’aquest escrit és informar-vos d’un canvi en la definició de 
contacte estret que heu de tenir en compte a l’hora d’elaborar el llistat 
dels contactes estrets del centre en cas que tengueu un cas d’alumne 
positiu de COVID-19. 
 
 Al punt 5. 5  de l’ANNEX 4 de la Resolució conjunta del conseller d’Educació, 
Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 
2020 i les seves posteriors modificacions, apareix la definició de contacte 
estret. El canvi que hem esmentat és al punt 2 que diu: 
  

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. 
 

  Fins ara, es consideraven 15 minuts seguits de contacte a menys de 2 
metres. A partir d’ara es consideraran 15 minuts acumulats en la jornada 
escolar. 
 
Per això, el text queda així: 
  

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 acumulats durant tota la 
jornada escolar 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. 

  



 

 
 Així mateix des de la Conselleria de Salut ens han informat que també hi 
ha canvis en el protocols de realització de les proves diagnòstiques,  i  que 
es contempla la realització de dues proves diagnòstiques sempre que sigui 
possible. 
 
 
Salutacions cordials, 
 
Palma, 25 de març de 2021 
 

 
Antoni Morante Milla 
 
Director general de Planificació, Ordenació i Centres 
Conselleria d'Educació i Formació Professional 
 


