20 de setembre de 2021

Preguntes freqüents
Mesures i protocols
per a l’inici de curs
Gestió de casos i contactes
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1

/ Què passa si hi ha un positiu a la classe a l’escola?
Actualment els contactes estrets immunitzats (amb pauta de vacunació completa
o que han passat la COVID-19 en els darreres 6 mesos) no han de fer quarantena. Si no
estan immunitzats sí que han de fer quarantena. En tots els casos s’habilitaran sistemes
que permetin seguir les classes de forma híbrida: presencial per a les persones
vacunades i a distància per a les no vacunades.

2

/ Es faran proves als contactes? Es faran al mateix centre?
Es faran les proves diagnòstiques als contactes estrets i s’informarà del lloc de
realització de les proves pels canals habituals.

3

/ Què passa si hi ha un positiu a la classe a l’institut?
Quan es detecti un cas positiu al grup es mantindran les quarantenes per als alumnes
no immunitzats. L’alumnat immunitzat no haurà de fer quarantena.

4

/ La part del grup que s’ha d’aïllar, com segueix la classe?
S’habilitaran sistemes que permetin seguir les classes a distància.

5

/ Què passa si un professor o professora
no està vacunat i hi ha un positiu a la classe?
Si el professor o professora forma part del grup de convivència haurà
de fer la quarantena i fer-se una prova PCR entre el quart i el sisè dia.

Mesures de prevenció

6

/ Quines són les mesures de seguretat
que el meu fill o filla ha de complir a l’escola?
Les mesures principals són les següents:
• La higiene de mans.
• La distància física de seguretat, excepte en les persones que tinguin un contacte

proper habitual, com és el cas de l’alumnat del mateix grup classe (s’elimina en
aquests casos la distància mínima d’1,5 metres).
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• L’ús de la mascareta, que és obligatòria a partir de 6 anys, a efectes pràctics

a partir de l’etapa d’educació primària. El seu ús pot variar en funció del context
epidemiològic. Actualment, els i les alumnes d’un mateix grup han de portar
mascareta a classe, però se la poden treure en espais exteriors, si no es barregen
amb alumnes d’altres grups.

Així, es modifiquen els aspectes següents respecte del curs passat:
• No cal mantenir una distància de seguretat d’1,5 metres entre alumnes
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de la mateixa classe.
• Els i les alumnes d’un mateix grup poden treure’s la mascareta al pati,
si no es barregen amb alumnes altres grups.
• En els centres educatius no es pren la temperatura als alumnes.de 37,5 ºC),
tos seca, mal de panxa, diarrees, mal de cap o dificultat per respirar.

7

/ El meu fill o filla estarà sempre a la mateixa aula o espai?
De manera general sí (sempre que l’organització del centre ho permeti), per evitar la
circulació dels grups dins del centre educatiu.

8

/ Hi ha símptomes entre l’alumnat que permeten identificar la variant delta?
La variant delta del SARS-CoV-2 s’associa a símptomes semblants als del refredat
comú: congestió i mucositat nasal, esternuts, mal de coll i mal de cap. Com que el mal
de coll i la congestió i mucositat nasal són molt habituals en els infants, només s’haurien
de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre (per sobre
de 37,5 ºC), tos seca, mal de panxa, diarrees, mal de cap o dificultat per respirar.

9

/ Si l’infant presenta algun d’aquests símptomes l’he de portar a l’escola?
L’infant amb símptomes compatibles amb la COVID-19, o que hagi presentat
símptomes en els darrers 10 dies o qualsevol altre quadre infecciós, s’ha d’abstenir
d’anar a l’escola i ha de seguir el protocol sanitari actual per sospita diagnòstica.
La família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si és positiu
per COVID-19.

10

/ Els nens i nenes podran jugar junts al pati? Barrejats entre grups bombolla?
A l’hora del pati, que seguirà sectoritzat, es podran barrejar els grups de convivència,
amb la mascareta i havent esmorzat prèviament. Durant l’esbarjo a l’exterior, si es
manté el grup de convivència estable, no és necessari l’ús de la mascareta. Els infants
han de portar la mascareta posada fins al pati i, per tant, se l’han de treure un cop siguin
a l’exterior i han de desar-la adequadament.
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11

/ Les famílies podran entrar al centre?
És el mateix si estan vacunats que si no ho estan?
Si l’entrada i la sortida de famílies al recinte del centre es fa pel pati, l’alumnat podrà
ser acompanyat per part de la família. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els
infants o els joves han de ser els menys possibles per a cadascun d’ells i han de complir
rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i d’ús de la mascareta.
Les famílies també hi podran accedir per reunions o gestions quan ho autoritzi
el centre.

12

/ Es podran dur a terme activitats amb assistència de famílies,
com castanyades, festes de Nadal, carnavals, etc.?
En cas que siguin celebracions que es puguin fer en espais exteriors, es podrà
valorar la participació de famílies sempre que s’evitin al màxim les aglomeracions.
Es podran organitzar amb diferents grups de convivència estable i caldrà que es
garanteixi la distància entre grups, l’ús de la mascareta i les mesures d’higiene i de
prevenció. No es podrà ni menjar ni beure. Es recomana que les persones assistents
estiguin vacunades.

13

/ Es mantindrà la mascareta a partir de primer de primària?
L’Educació infantil, seguirà sent sense la mascareta?
Es manté la necessitat de dur la mascareta per als alumnes a partir de 6 anys, a efectes
pràctics des de primer de primària. A educació infantil no caldrà dur-la. No obstant,
aquesta mesura podria canviar en funció del context epidemiològic.

14

/ Si el professorat està vacunat,
cal que porti la mascareta en el cas d’educació infantil?
Tot el professorat ha de portar mascareta. Per un principi de prudència
i per complir amb les mesures de protecció vigents.

15

/ Es permeten les mascaretes transparents
per als docents d’educació especial?
Les mascaretes transparents són molt importants per a les persones amb discapacitat
auditiva i per treballar aspectes d’audició i de llenguatge. Una ordre estableix els criteris
per fer que siguin segures i responguin a les necessitats d’accessibilitat.

16

/ Se seguirà amb les mateixes indicacions de ventilació que el curs passat?
Es planteja la compra d’aparells de ventilació de cara a l’hivern per
als llocs més freds?
Se segueix i s’intensifica l’obligatorietat de ventilació a les aules. Els criteris es van
revisar i es van actualitzar al gener d’enguany quan es va veure la importància que
tenien els aerosols en la transmissió de la infecció. Les escoles disposen de bona
ventilació natural. Sens perjudici de l’orientació bàsica sobre el fet que la ventilació
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és recomanable que sigui continuada, la idea general és que cal mantenir les portes
i les finestres obertes un mínim de 20 centímetres, entre 10 i 15 minuts, cada hora
lectiva. Al final de la jornada cal obrir totes les finestres i les portes de les aules
com a mínim 30 minuts.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària
al final de la jornada, i s’ha de procurar incidir més en aquelles superfícies de contacte
habitual.

17

/ En les escoles rurals els mestres itinerants podran anar a diferents
escoles i entrar en contacte amb diferents grups?
En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents
i altres professionals de suport educatiu) s’han de complir rigorosament les mesures
de protecció individual, especialment la ventilació i l’ús de la mascareta.

18

/ L’educació física s’haurà de fer amb la mascareta?
Com que fer exercici físic augmenta l’emissió d’aerosols, s’han de promoure les
classes d’educació física en espais exteriors. En aquest cas, si l’activitat es fa amb
el grup de convivència estable i es respecta la distància de seguretat, no cal usar la
mascareta. En canvi, si la classe és a la l’interior, cal utilitzar-la (a partir dels 6 anys) i s’ha
d’intensificar la ventilació de l’espai.

19

/ Es podran fer sortides i excursions d’un dia?
En aquest cas, es poden barrejar grups?
Sí, sempre que es garanteixin les mesures de prevenció i de seguretat sanitària
de l’espai i es respectin els grups de convivència.

20 educatius? Quines mesures tenen si es poden reprendre?
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/ Què passa amb les activitats extraescolars que es fan als centres
Inicialment hi haurà un temps d’espera per tal de valorar l’evolució dels casos als centres.

21

/ Com s’han de fer les reunions d’inici de curs?
En els espais de reunió i treball per al personal s’han d’establir les mesures necessàries
per garantir el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres, i és obligatori l’ús de la
mascareta. S’ha de prestar especial atenció a la ventilació correcta de l’espai. Quan no
sigui possible mantenir les mesures necessàries, les reunions seran telemàtiques. Els
claustres es poden fer en espais exteriors i s’ha de vetllar per mantenir la distància i l’ús
de la mascareta.

22

/ Com s’han de fer les entrevistes amb les famílies?
Les reunions d’inici de curs seran preferiblement virtuals o en format híbrid (sempre
que es respecti l’aforament que permeti el compliment de les mesures sanitàries i que
es puguin fer en espais oberts i/o ventilats). Cal limitar la durada de les reunions i fer ús
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de la mascareta i de la distància. També es prioritzaran les entrevistes individuals en
format telemàtic. Es recomana que les persones participants a les reunions presencials
estiguin vacunades amb la pauta completa.

23

/ Quina és la pauta per realitzar acollides de matí?
És recomanable que es facin en un espai exterior, sempre que sigui possible. Quan es
facin a l’interior, els centres han d’habilitar un espai ben ventilat i que permeti mantenir
la distància interpersonal d’1,5 metres (si el nombre de l’alumnat participant no permet
agrupar-los en els grups de convivència estables).
Quan finalitzi el període d’acollida, cal acompanyar els infants a la seva aula de
referència, i tant els responsables com els infants a partir de primer de primària
han de portar les mascaretes posades.

24 d’una part del grup?

/ Què passa si hi ha alguna activitat avaluable durant el confinament
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Mentre una part del grup estigui confinat, no es faran proves (exàmens) presencials
que tinguin com a única finalitat l’avaluació, ja que es valora que l’avaluació és contínua
i amb diferents contextos i materials.

25

/ Com s’utilitzaran els espais per part dels grups estables?
Es recomana que cada grup tingui un únic espai de referència. Si l’ocupació dels espais
ho permet, es poden utilitzar les diferents aules específiques: els laboratoris, les aules
taller de música, de dibuix, etc. Entre activitats fetes per diferents grups caldrà ventilar
bé l’espai.

26

/ Es podran barrejar grups diferents als laboratoris o en certs espais
de l’ESO on hi puguin haver alumnes de diferents grups?
A l’interior de l’edifici es recomana que cada grup ocupi el mateix espai físic. Entre
grups de convivència estable sempre cal respectar la distància física recomanada.
Cal que siguin espais ben ventilats.

27

/ Què passa amb el transport escolar?
Hi ha algun canvi respecte al curs passat?
No, cal aplicar la normativa vigent respecte a les mesures preventives davant la
COVID-19, i s’han de garantir la ventilació i la resta de mesures de seguretat, com
són l’ús de la mascareta, no menjar ni beure durant el trajecte i mantenir la màxima
separació possible entre els ocupants.
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Vacunació
/ Quins avantatges tindrà el meu fill o filla si es vacuna?

28 Si el teu fill o filla està vacunat i en el seu grup de convivència estable hi ha un cas positiu:
→ no haurà de fer quarantena durant 10 dies;
→ evitarà posar en risc la família;
→ contribuirà a fer que les mesures de control de la pandèmia no siguin tan restrictives;
→formarà part de la solució.

29 S’ha de fer proves diagnòstiques periòdicament?

/ Si un membre del professorat no està vacunat pot impartir classe?
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El professorat no vacunat pot impartir classe mantenint totes les mesures de protecció,
com la distància física, l’ús de la mascareta, etc., es recomana la vacunació com a millor
mesura de prevenció.

30

/ L’escola concertada pot obligar els seus docents a vacunar-se per ser de
titularitat privada?
No, la vacunació a Catalunya és voluntària. Malgrat que és del tot recomanable, no és
obligatòria.

31

/ S’obligarà a vacunar el professorat d’educació especial tenint en compte
que part de l’alumnat al qual atén pot tenir una major vulnerabilitat davant
la COVID-19?
No, la vacunació a Catalunya és voluntària i del tot recomanable, però no és obligatòria.

32

/ El personal de menjador haurà d’estar vacunat?
No, la vacunació a Catalunya és voluntària i del tot recomanable, però no és obligatòria.

33 L’objectiu és vacunar i tenir immunitzat el màxim de jovent abans de l’inici escolar.
/ Es vacunarà als instituts?

Actualment no està previst fer una vacunació sistemàtica als instituts. Hi ha disponible
una xarxa extensa de punts de vacunació amb horaris molt amplis i tots els dies de la
setmana.

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat

