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ANNEX 41 
Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb la 
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, el centre 
educatiu i EDUCOVID 
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, en cas necessari, 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 serà la persona que coordinarà les actuacions 

Equip directiu del CE. 
CS-CE. 

                                                   
1 Aquest annex ha estat modificat per la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de 
la consellera de Salut i Consum de 10 de setembre 2021 (BOIB núm. 128 de 16 de setembre) i per la d’1 d’octubre 
de 2021 (BOIB núm. 136 , de 5 d’octubre). 
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conjuntament amb el Departament de Planificació i 
Centres de la Conselleria d’Educació i Formació 
Professional i les autoritats sanitàries quan sigui 
necessari. En cas de necessitat es coordinaran també 
amb el centre de salut de referència. 
 
 EDUCOVID* coordinarà conjuntament amb el centre 
educatiu i, en cas necessari, amb el Servei 
d’Epidemiologia les actuacions quan hi hagi un cas 
positiu al CE. 
 
Els telèfons i correus electrònics d’EDUCOVID per 
coordinar els casos positius i els seus contactes estrets, 
així com per resoldre dubtes als centres educatius són: 
 
● Eivissa i Formentera: cceducovidef@asef.es.  

Telèfons: 689 51 62 32 / 689 94 83 94 
 

● Mallorca: gapm.educovidgapm@ibsalut.es  
Telèfon: 971 48 91 27 
 

●  Menorca: 
 
o EDUCOVID Ponent (Ciutadella, Ferreries, es 

Migjorn): asme.educovid.ponent@ssib.es 
Telèfon: 689 62 42 46 

o  EDUCOVID Centre (Alaior, es Mercadal): 
asme.educovid.centre@ssib.es 
Telèfon: 606 89 53 95 

o  EDUCOVID Llevant (Maó, Sant Lluís, es 
Castell): asme.educovid.llevant@ssib.es 

o Telèfon: 660 83 42 89 
 

* 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 
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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. 

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 la PDIA (prova 

diagnòstica d’infecció activa 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. 
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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 i de qualsevol gravetat 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 
 
La presencia aïllada de rinorrea, sobretot si és de forma prolongada, en principi 
no es indicativa per realització de prova diagnòstica, excepte per criteri clínic i 
epidemiològic 
 
Aquests símptomes són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat. 
Estan sotmesos a canvis. 
 
Les persones amb pauta completa de vacunació que presentin símptomes 
compatibles amb la COVID-19 també seran considerades casos sospitosos 
d’infecció per SARS-CoV-2. 
 
Per considerar una persona com a completament vacunada se seguiran els 
criteris i definicions que s'acordin en l’estratègia de vacunació enfront de COVID-
19 a Espanya, del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, que 
s'actualitza periòdicament i està disponible en la pàgina web del Ministeri de 
Sanitat 
(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v/vacunaCovid19.htm) 
 

 
 
 
5. Vigilància de l’alumnat relacionada amb la COVID-19  
Actuacions Responsables 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
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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 d’ EDUCOVID. 

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

― Convisquin amb una persona amb COVID-19 o 
amb una persona amb sospita d’estar infectada 
mentre aquesta no disposi del resultat de la PDIA, 
llevat que puguin  acreditar han rebut la pauta 
completa de vacunació. 

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 estable de convivència (GEC), es 

consideraran contactes estrets totes les persones que pertanyen al grup. 
2.  Si el cas confirmat pertany a una classe no organitzada com a GEC, es 

considerarà contacte estret qualsevol alumne que hagi compartit espai amb 
el cas confirmat a una distància menor de dos metres durant més de quinze 
minuts acumulats durant tota la jornada escolar sense haver utilitzat la 
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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.  Si el cas confirmat pertany a una classe no organitzada com a GEC, es 
considerarà contacte estret qualsevol alumne que hagi compartit espai amb 
el cas confirmat a una distància menor de dos metres durant més de quinze 
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. 

4. Els convivents dels casos confirmats, incloent germans convivents del cas que 
acudeixin al mateix centre o a un altre. 

5. 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 haver utilitzat correctament la mascareta i durant més de quinze 
minuts acumulats durant tota la jornada escolar. 

6. Es considera contacte estret en un autobús escolar qualsevol persona situada 
en un radi de dos seients al voltant d’un cas durant més de quinze minuts, 
llevat que es pugui assegurar que s’ha fet un ús correcte de la mascareta. 
 
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 PDIA, els contactes se cercaran en els dos dies anteriors de la 
data del diagnòstic. 
 
Estaran exemptes de realitzar la quarantena les persones que siguin 
considerades contactes estrets que : 

 Puguin acreditar que han rebut la pauta de vacunació completa  
 Puguin acreditar que han tingut una infecció per SARS-CoV-2 

confirmada per per PDIA en els 180 dies anteriors. 
 Formin part d’un GEC d’educació primària i hagin fet un ús adequat de 

la mascareta i no hagin interactuat de forma més propera amb el cas 
positiu durant les 48 hores anteriors. 
 

Un grup estable de convivència (GEC) és un agrupament format per un 
conjunt d’alumnes a més del tutor, en el qual s’ha de garantir l’estanquitat en 
totes les activitats que es duguin a terme al centre educatiu. S’ha d’evitar el 
contacte amb altres grups i limitar al màxim el nombre de contactes, tot i que 
hi podran accedir els professors especialistes i de suport, així com el personal 
auxiliar que es requereixi. En aquest grup no cal guardar la distància estricta, 
per la qual cosa els seus membres poden interactuar amb més normalitat. 
Aquests alumnes en els desplaçaments i fora de l’aula han de guardar una 
distància d’1,5 m amb alumnes d’altres grups, però no entre ells. 
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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 
presenta 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 és posarà mascareta 
quirúrgica, després d’haver-se rentat les mans. 

Adult que és amb 
l’alumne que inicia 
símptomes. 
 
 
 

L’ús de mascareta serà obligatori a partir dels sis 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 o estiguin exempts segons l’ordenament 
jurídic vigent. 
 
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 
sense vàlvula, d’una pantalla facial i una bata d’un sol 
ús.  

Adult que és amb 
l’alumne que inicia 
símptomes. 
 

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 

Adult que és amb 
l’alumne que inicia 
símptomes. 
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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 
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. 
Pel que fa als casos dels alumnes que realitzen 
ensenyaments bàsics en la modalitat d’educació 
combinada entre centre ordinari i centre d’educació 
especial i que, per tant, comparteixen dos centres, ha 
de comunicar el cas el centre on es produeix i s’ha de 
fer l’estudi de contactes estrets  als dos centres. 

Equip directiu del CE. 
EDUCOVID. 

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 una PDIA segons sospita diagnòstica. 

L’equip sanitari. 

Els alumnes i personal docent i no docent que Equip directiu del CE. 
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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 PDIA. 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 i fent una vigilància per si 
presenten símptomes. 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, 
llevat que puguin  acreditar que han rebut la pauta 
completa de vacunació. 
 

Pare, mare o tutor 
legal. 
 

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

Pare, mare o tutor 
legal. 
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Si el resultat de la PDIA és negatiu o no ha estat 
necessari realitzar-la, l’alumne es podrà incorporar al 
centre quan estigui resolt el seu problema de salut (no 
de COVID-19). 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 PDIA és positiu se seguiran les 
indicacions assenyalades en el següent punt. 

 

 
7. Actuació si el cas es confirma 
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 PDIA 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 
EDUCOVID que inclourà les següents dades: nom i 
llinatges de l’alumne, DNI (si en té), telèfon de 
contacte i centre educatiu de l’alumne. 
 
EDUCOVID disposarà dels resultats de les PDIA 
realitzades i confirmarà que s’ha fet la declaració 
obligatòria de la malaltia. 

Equip sanitari de 
l’alumne. 
EDUCOVID. 
 

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, 

Equip sanitari de 
l’alumne. 
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sempre que els tres darrers dies no hagi tingut 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 PDIA continuï sent 
positiu, aquest alumne haurà de mantenir l’aïllament 
domiciliari almenys catorze dies des de l’inici de 
símptomes. 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. 
EDUCOVID informarà el Servei d’Epidemiologia, l’equip 
directiu del centre educatiu, la Conselleria d’Educació i 
Formació Professional i el centre de salut de referència 
del centre educatiu de l’existència d’un cas positiu al 
centre.  

EDUCOVID. 
 

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 EDUCOVID 
coordinaran les actuacions que s’han de dur a terme. 

Equip directiu del CE. 
EDUCOVID 

L’equip directiu del centre educatiu remetrà per 
correu electrònic a EDUCOVID (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 3.20 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 enviarà EDUCOVID al centre. 
 

Equip directiu del CE. 

mailto:covid@dgplacen.caib.es
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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. 
― Presenta malalties cròniques? Sí/No. 
― Curs i grup. 
― Pertany a un grup estable de convivència? Sí/No. 
― Utilitza transport escolar? Sí/No. Durada del 

trajecte 
― 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 PDIA, signat: Sí/No. 
― Codi d’identificació personal (CIP) que figura en la 

targeta sanitària. 
 
És molt important incloure en un únic llistat els 
contactes estrets de l’alumne amb prova positiva: del 
grup estable de convivència, 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 prova positiva, s’ha de 
fer un llistat de contactes estrets per a cada cas. 
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Als centres públics, l’equip directiu del centre trametrà 
al Servei de Prevenció de Riscs Laborals amb còpia a 
EDUCOVID 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 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 contacte estret 
d’una persona PDIA positiva de l’entorn del centre 
educatiu. En cap cas s’informarà del nom de l’alumne 
que és positiu. 

Equip directiu del CE. 

EDUCOVID 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. Aquestes 
es realitzaran a les instal·lacions que determinin les 
autoritats sanitàries (en cas de grups d’educació 
infantil i d’educació especial es prioritzarà la presa de 
mostres al mateix centre educatiu, sempre que sigui 
possible). 
 
En el cas que es produeixi un positiu en un grup 
d’educació primària, es farà una PDIA a tots els 
alumnes del grup en les primeres 48 h i en el cas que 
hi hagi un nou cas positiu, tota la classe haurà d’estar 
en quarantena durant 10 dies. A tots els alumnes se’ls 
farà una segona PDIA en el moment que determini 
EDUCOVID. 
 
L’equip d’EDUCOVID comunicarà a l’equip directiu del 
CE  quins són els contactes estrets exempts de fer 
quarantena i si s’han de realitzar una o dues proves 
(inici i final de quarantena) i quin tipus de PDIA es 
realitzarà. 
 
En el moment de fer la PDIA, els sanitaris informaran 
dels procediments a dur a terme en espera del 
resultat. 

Equip directiu del CE. 
EDUCOVID. 
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L’equip directiu informarà les famílies de l’alumnat que 
són contacte estret del dia i hora en què s’han de fer la 
PDIA inicial i/o la prova de sortida de la quarantena. 
 
No es realitzarà la prova diagnòstica 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 de la prova inicial d’aquest 
test als contactes no eximeix de la necessitat de 
mantenir la quarantena durant deu dies. 
 
S’informarà la família dels alumnes que no puguin 
acreditar que tenen la pauta completa de vacunació 
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 una prova diagnòstica en els 180 
dies anteriors estan exemptes de fer quarantena. 
 

Equip directiu del CE. 

EDUCOVID informarà les famílies dels resultats de la 
prova diagnòstica: 

 
― Rebran un SMS al telèfon de contacte per notificar 

el resultat de la PCR. 
― En cas de resultat positiu, es rebrà, a més, una 

trucada telefònica des de Salut i indicaran les 
actuacions a seguir. 

EDUCOVID. 

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. 
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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 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. EDUCOVID informarà el centre educatiu 
de les mesures a prendre. 
 
EDUCOVID 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 en un GEC o a 
una classe no organitzada com a GEC, amb vincle 
epidemiològic* entre ells): 
 
― Aïllament domiciliari dels casos. 
― Identificació i quarantena dels contactes  
― Si els casos pertanyen a un GEC, suspensió de 

l’activitat docent del grup deu dies des de l’inici de 
la quarantena dels contactes. 

― Si els casos pertanyen a una classe no organitzada 
com a GEC, manteniment de l’activitat docent per 
als alumnes no classificats com a contactes estrets i 
els que puguin acreditar que tenen la pauta 
completa de vacunació. 

Direcció General de 
Salut Pública, Servei de 
Vigilància 
Epidemiològica, en 
col·laboració amb 
EDUCOVID. 
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― Continuació de l’activitat docent amb normalitat 
extremant les mesures de prevenció i higiene en 
totes les etapes educatives, amb excepció del GEC 
afectat. 

― Es pot sol·licitar, per part de les autoritats 
sanitàries, un cribratge de l’aula sense necessitat 
de realitzar quarantena, continuant l’activitat 
docent extremant les mesures de prevenció i 
higiene. 

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

l’activitat docent fins transcorreguts deu dies des 
de l’inici de la quarantena dels contactes. 

― Si els casos pertanyen a una classe no organitzada 
com a GEC, manteniment de l’activitat docent per 
als alumnes no classificats com a contactes estrets i 
els que puguin acreditar que tenen la pauta 
completa de vacunació 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. 

― Es pot sol·licitar, per part de les autoritats 
sanitàries, un cribratge de l’aula sense necessitat 
de realitzar quarantena, continuant l’activitat 
docent extremant les mesures de prevenció i 
higiene. 

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

― Es pot sol·licitar, per part de les autoritats 
sanitàries, un cribratge de l’aula sense necessitat 
de realitzar quarantena, continuant l’activitat 
docent extremant les mesures de prevenció i 
higiene. 

 
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 
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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. 

*Vincle epidemiològic: es diu que hi ha vincle 
epidemiològic quan hi ha relació entre els casos. 
 
Apèndix 1 
Sala d’aïllament 
 
Tots els centres educatius han d’habilitar un espai del centre (sala, despatx…) com 
a sala d’aïllament per usar en cas de sospita d’un cas de COVID-19. S’ha 
d’identificar com a tal mitjançant la retolació corresponent. 
 
Aquest espai ha de ser una sala, despatx o habitació que es pugui ventilar i estigui 
condicionada per poder respectar les distàncies de seguretat. S’ha de procurar 
que en aquest espai hi hagi el mínim material possible i que s’hagin retirat tots els 
objectes que puguin dificultar després una bona neteja i desinfecció. 
 
El material de protecció ha d’estar dins una capsa estanca: mascaretes 
quirúrgiques per a l’alumne i l’adult i, per si l’alumne no es pot posar una 
mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles 
facials i bates d’un sol ús.  
 
També hi haurà una paperera amb bossa, tapa i pedal, on tirar mascaretes, 
mocadors d’un sol ús, etc. 
 
En el cas que l’alumne sigui suficientment autònom, es pot tenir una mampara 
protectora per separar-lo de la persona que l’acompanya per tal d’augmentar la 
seguretat. 
 
Si s’ha de dur més d’un alumne a la vegada a la sala d’aïllament, és important 
extremar les mesures de seguretat, el distanciament físic, si és possible, i sobretot 
l’ús de la mascareta quirúrgica i el rentat de mans. Només un adult quedarà amb 
els alumnes si l’estat de salut i l’edat d’aquests ho permeten. Aquesta persona ha 
de dur mascareta FFP2, pantalla facial i bata d’un sol ús. 
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S’han de tenir preparats elements perquè l’alumne pugui jugar i distreure’s, si el 
seu estat de salut ho permet, que després s’hauran de netejar segons l’establert 
en l’annex 3, Pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres 
educatius davant la COVID-19. 
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Apèndix 2 
Model d’escrit per a les famílies dels alumnes que són contacte estret d’un 

cas positiu d’infecció per SARS-CoV-2 al centre educatiu 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Benvolguda família, 
 
Seguint el protocol establert entre la Conselleria d’Educació i Formació 
Professional i la Conselleria de Salut i Consum, us comunicam que hi ha hagut al 
centre un cas de COVID-19.   El vostre fill o filla ha estat un contacte estret del cas, 
per la qual cosa, tal com us vàrem explicar a principi de curs, se li ha de realitzar 
una prova diagnòstica per descartar que hi ha infecció. Es podrà repetir la prova 
diagnòstica coincidint amb el vuitè o novè dia de quarantena. 
 
La prova diagnòstica es fa mitjançant una presa de mostra nasofaríngia, dura uns 
segons i no fa mal, encara que pot resultar una mica molesta.  
 
Us recordam que a principis de curs vàreu signar un consentiment informat per 
poder realitzar la/les prova/es. 
 
CITA DE LA PRIMERA PROVA DIAGNÒSTICA: 
 
Aquesta prova es farà el dia.................................................. a les.....................hores a 
................................................................................ 
És important ser puntual, acudir amb la mascareta i respectar la distància de 
seguretat. L’alumne ha de venir acompanyat d’un adult. 
 
CITA DE LA SEGONA PROVA DIAGNÒSTICA: 
 
Aquesta prova es farà el dia.................................................. a les.....................hores a 
................................................................................ 
És important ser puntual, acudir amb la mascareta i respectar la distància de 
seguretat. L’alumne ha de venir acompanyat d’un adult. 
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El resultat de la prova s’obté aproximadament en 24 hores, en cas de PCR. Des de 
Salut us informaran del resultat. Rebreu una notificació per SMS al telèfon de 
contacte amb el resultat de la prova. Si és negatiu, l’alumne, llevat que pugui 
acreditar que té la pauta completa de vacunació, que ha tingut una infecció per 
SARS-CoV-2 confirmada per PDIA en els 180 dies anteriors, o que formi part d’un 
GEC d’educació primària i hagi fet un ús adequat de la mascareta i no hagi 
interactuat de forma més propera amb el cas positiu durant les 48 hores 
anteriors, haurà de completar deu dies de quarantena domiciliària, durant els 
quals, si presenta símptomes, haurà de contactar amb el seu equip sanitari o amb 
el dispositiu específic que s’hagi indicat per part de les autoritats sanitàries. 
 
En cas que sigui positiu se l’informarà telefònicament i se li indicaran les mesures 
a seguir. En aquest cas, s’indicarà a l’alumne que ha d’estar en aïllament 
domiciliari durant almenys deu dies, o fins que el seu equip sanitari ho determini.  
 
És possible que, si surt un cas positiu d’aquestes proves realitzades, s’hagi de 
modificar la quarantena del seu fill o filla. Quan rebi la cridada d’EDUCOVID li 
explicaran la nova data de fi de quarantena i la nova cita per a la segona prova 
diagnòstica. 

Els dies d’aïllament o quarantena domiciliària no es comptabilitzaran com a 
absentisme escolar i si el vostre fill o filla es troba bé, podrà seguir a distància les 
activitats educatives.    
 
El dia que ha de retornar al centre és el ................    
 
El tutor o tutora contactarà amb vosaltres per fer el seguiment de l’activitat 
educativa. 
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
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Apèndix 3 
Consentiment informat per a la realització del test PDIA durant el curs 
escolar  
 
Informació per a la família 
 
La identificació i el seguiment de contactes és una mesura de salut pública eficaç per 
al control de la COVID-19 amb la finalitat d’evitar un increment en el nombre de casos. 
 
Quan es confirma un cas positiu, es recomana la realització als contactes estrets, ja 
que es tracta d’una prova amb alta especificitat i sensibilitat que detecta el virus en les 
primeres fases de la infecció. 
 
El test diagnòstic PDIA es realitza a partir d’una mostra respiratòria i permet detectar 
un fragment del material genètic del virus. Per a la presa de la mostra s’introdueix 
suaument en les fosses nasals, primer en una i després en l’altra, un bastonet fi i 
flexible. És una tècnica innòcua i no presenta cap efecte advers, encara que de 
vegades pot resultar molesta. 
 
És important realitzar la prova per controlar la pandèmia, encara que teniu l’opció de 
no donar el consentiment perquè es faci al vostre fill o filla. 
 
L’alumne a qui se li ha realitzat la PDIA no podrà acudir al centre educatiu fins a tenir 
el resultat de la prova. Si la prova és positiva, 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 tingut febre ni cap altre símptoma. Podrà acabar l’aïllament quan 
ho indiqui el seu equip sanitari. 
 
Si no es realitza la PDIA caldrà mantenir quarantena domiciliària durant deu dies. 
 
Consentiment 
 
Arribat el cas, MANIFESTAM que estam d’acord amb la tècnica proposada i acceptam 
que s’apliqui al nostre fill o filla. Hem llegit i entès tota la informació recollida en 
aquest document. 
 
Hem pogut fer preguntes i aclarir tots els dubtes al telèfon d’EDUCOVID 900 700 222. 
Per això prenem de manera conscient i lliure la decisió d’autoritzar l’aplicació de la 
tècnica al nostre fill o filla. També sabem que podem demanar més informació i que 
podem retirar el nostre consentiment en qualsevol moment. 
 
................., ............ d...................... de 20... 
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Nom i llinatges de l’alumne o alumna 
 
 
 

[rúbriques] 
 
 
Nom i llinatges de la pàtria potestat 
(pare, mare o tutor) o del representant 
legal

 
 
*Aquest consentiment ha de ser signat pels dos progenitors o tutors legals perquè 
desplegui efectes. 
 
S’ha lliurat a la família una còpia d’aquest document? □ Sí  □ No 
 
Revocació del consentiment 
 
De manera lliure i conscient hem decidit RETIRAR EL NOSTRE CONSENTIMENT per 
realitzar aquesta tècnica al nostre fill o filla per aquests motius: 
 
1. .................................................................................................................................... 

 2. ....................................................................................................................................  

 
................., ............ d...................... de 20..... 
 
 
 
 
Nom i llinatges de l’alumne o alumna 
 
 

[rúbriques] 
 
 
 
Nom i llinatges de la pàtria potestat 
(pare, mare o tutor) o del representant 
legal*

 
*Aquesta revocació ha de ser signat pels dos progenitors o tutors legals perquè 
desplegui efectes. 
 
S’ha lliurat a la família una còpia d’aquest document? □ Sí  □ No 
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Apèndix 4 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL 
COMPROMÍS DE SEGUIR LES NORMES 
ESTABLERTES EN ELS PROTOCOLS I A 
MANTENIR EL CENTRE INFORMAT  
 
DESTINACIÓ Director/a del centre ............................................................ 
 
DECLARANTS 
Titulars de la pàtria potestat (pare, mare o tutor) o del representant legal 
Titular 1 

DNI/NIE  Nom  

Llinatge 1  Llinatge 2  

Titular 2 

DNI/NIE  Nom  

Llinatge 1  Llinatge 2  

 

Alumne/a 

DNI/NIE  Nom  

Llinatge 1  Llinatge 2  
 
  
DECLARAM: 

 
1. Que ens comprometem que el nostre fill o filla no acudeixi al centre si presenta 

algun símptoma compatible amb la COVID-19. 

2. Que hem estat informats i ens comprometem a seguir les normes establertes 
en el pla de contingència del centre i dur a terme les actuacions necessàries si 
apareix el cas d’un alumne amb simptomatologia compatible amb la COVID-19 
en el centre educatiu. 

3. Que informarem l’equip directiu del centre o el tutor sobre qualsevol variació 
de l’estat de salut del nostre fill o filla compatible amb la simptomatologia de la 
COVID-19, així com de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn 
familiar. 
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent 
en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de dades personals que 
conté aquesta sol·licitud. 
 
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran 
tractades pel centre educatiu al qual es presenta aquesta declaració.  
 
Finalitat del tractament. La finalitat del tractament d’aquestes dades és gestionar la 
situació de pandèmia provocada per la COVID-19. 
 
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades 
personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, 
de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, 
fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament 
general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el 
procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades 
personals», previst en la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es). 
 
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el 
termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot 
presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades. 
 
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de 
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria 
de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; 
a/e: protecciodades@dpd.caib.es). 
 
 
 
..............................................., .......... d.................................. de 20..... 
 
 
[rúbriques] 

mailto:protecciodades@dpd.caib.es

