
Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius

Presència de símptomes indicats en el Protocol  
en el recinte escolar i en un/a alumne/a i/o professional
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1 La direcció de centre haurà d’informar 
de tots els passos: realització de PCR,  
resultat positiu / negatiu i alta.

2 Les proves PCR es faran al centre 
educatiu l’endemà d’haver-se identificat 
el positiu  a un grup estable en tots els 
ensenyaments de 0 a 16 anys.
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1. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu que presentin símptomes es posaran en contacte telefònic amb el seu CAP de 

referència per a una valoració clínica. 

2. El/la director/a del centre educatiu, durant les primeres setmanes, informarà diàriament per correu electrònic al seu referent gestor COVID del CAP de les sospites d’alumnes o 

professionals que s’hagin derivat al CAP posant en còpia a l’Oficina EduSalud del Consorci d’Educació de Barcelona: edusalutbcn.ceb@gencat.cat 

3. Els professionals sanitaris del CAP de referència decidiran si fer o no una prova PCR. 

4. En el cas que, un alumne, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu es realitzi una prova PCR n’haurà d’informar al/a la director/a del 

centre educatiu. El/la director/a del centre educatiu activa el TRAÇACOVID. 

5. El/la director/a del centre educatiu ho comunica al/la inspector/a de centre. 

6. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, Consorci d’Educació, inspecció educativa i serveis centrals de Salut Pública. 

7. El gestor COVID del CAP comença la recollida de contactes de l’àmbit familiar que introduirà al programa “COVID Contacts” i el registra com a “cas escolar”. 

8. El gestor COVID referent escolar recull els contactes escolars, tant del GCE de la classe, com, si fos el cas, dels possibles GCE d’activitats extraescolars. 

9. El servei de prevenció de riscos laborals recull els contactes de l’àmbit professional quan el cas afecti a un professional del centre. 

10. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial prioritzarà el cas. 

11. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas sospitós al centre educatiu. 

12. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el cas sospitós al Servei Territorial d’Educació o Consorci d’Educació de Barcelona. 

13. El/La director/a de centre educatiu verifica que el cas estigui registrat al TRAÇACOVID, si no ho està, introdueix les dades al TRAÇACOVID. 

14. Si el resultat de la PCR és negatiu, la persona afectada o la família rebrà la informació a través del programa La Meva Salut, d’un SMS o d’una trucada del personal sanitari. 

15. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu informen del resultat negatiu al director/a del centre educatiu. En qualsevol cas, 

el Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat de la prova als Serveis Territorials d’Educació i aquests al centre educatiu. 

16. El/la director/a de centre educatiu registra el resultat negatiu al TRAÇACOVID. 

17. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció educativa i serveis centrals de Salut Pública. 

18. Si el resultat de la PCR és positiu, la persona afectada o la família rebrà la informació a través del programa La Meva Salut i d’una trucada del personal sanitari. 

19. Alumnes, personal PAS/docent del centre, personal proveïdor de serveis d’un centre educatiu informen del resultat positiu al/a la director/a del centre educatiu. En qualsevol 

cas, el gestor COVID comunica el resultat de la prova al Consorci d’Educació de Barcelona i al centre educatiu. 

20. El gestor COVID referent de l’escola contacta amb la direcció del centre i, en els casos previstos per a ensenyaments de 0-16 anys públics, concertats i privats, activa la unitat 

mòbil per anar a fer les PCRs als contactes estrets del GCE del cas positiu, al mateix centre educatiu durant aquella jornada lectiva. A partir del dia següent el GCE no torna a 

l’escola fins que no acabi la quarantena, encara que el resultat de la PCR sigui negatiu. La resta de supòsits on no hi ha previst fer la prova al centre, aquesta s’haurà de fer al 

CAP de referència de cada alumne o professional. 

21. El seguiment dels contactes estrets es realitza de forma telefònica per part dels gestors de contactes (scouts). 

22. El/La director/a de centre educatiu registra el resultat positiu al TRAÇACOVID. 

23. El TRAÇACOVID envia una alerta a serveis centrals, serveis territorials, inspecció d’Educació i serveis centrals de Salut Pública. 

24. Els serveis centrals d’Educació publiquen la visualització de dades de casos escolar per municipi. 

25. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat positiu al Servei Territorial d’Educació o Consorci d’Educació de Barcelona. 

26. El Servei Territorial d’Educació o Consorci d’Educació de Barcelona informa a/ls l’Ajuntament/s del cas positiu. 

27. El gestor COVID del Servei de Vigilància Epidemiològica territorial comunica el resultat al centre educatiu. 

28. El Servei de Vigilància Epidemiològica territorial pren les mesures d’aïllament i les comunica al centre educatiu i als Serveis Territorials del Departament d’Educació o Consorci 

d’Educació de Barcelona. 
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