
Preguntes freqüents 
 

 

1. Com s’informa d’un cas positiu ? 

 
Sempre que es confirmi un cas positiu de COVID, l’escola es posa en contacte amb 
la família de forma immediata. 

 
Si la confirmació del cas positiu és durant l’horari escolar, el GCE (grup estable escolar) 
ha de romandre al centre educatiu fins acabar la jornada lectiva. (Document publicat pel 

Departament d’Educació/Salut) 

 

2. Quan es fa la prova PCR, on es fa i com és ? 
 

Es prioritza l’organització d’un equip mòbil del CAP per acordar data de PCR. 
S’intenta que sigui com més aviat millor i s’informa a la família. Aquesta ha d’haver 
signat l’autorització per tal que l’extracció de la mostra es pugui fer a la mateixa 
escola. 

 

Característiques de la PCR: 
 

Cal tenir present que, per recollir mostres de PCR als centres educatius, s’utilitzen 
tècniques de frotis nasal menys molestes que les del frotis nasofaringi, que són més 
agressives. El frotis nasal és una tècnica molt senzilla que només requereix posar un 
bastonet a l’interior de les fosses nasals, a uns 2 cm de l’entrada. No es recomana que 
els pares i mares entrin a les escoles per acompanyar els infants quan se’ls fa la prova, 
perquè trencaria totes les sectoritzacions que s’han fet als centres. Es tracta d’una prova 
molt menys dolorosa que posar una vacuna. (Document publicat pel Departament 
d’Educació/Salut) 

 

3. Els Germans de l’alumne/a confinat poden venir a l’escola? 
 

Els convivents o contactes habituals de persones que hagin estat identificades com a contactes 
estrets no han de seguir cap mesura especial. És a dir, els germans o germanes d’alumnes que 
estiguin fent quarantenes, poden assistir a classe amb normalitat. (Document publicat pel 
Departament d’Educació/Salut). 

 
Cas que un germà sigui positiu, tots els germans s’han de quedar a casa. 

Per qualsevol dubte que aquestes PREGUNTES FREQÜENTS no us resolguin, podeu 
consultar a l’escola. 

 
Si és una consulta mèdica, adreceu-vos al servei d’Infermeria: 
cristinamaso@escorialvic.cat 

 
Si és una consulta pedagògica contacteu amb el vostre tutor/a. 

mailto:cristinamaso@escorialvic.cat


4. Com treballa l’alumne des de casa ? 
 

Els alumnes d’un grup confinat rebran instruccions del tutor/a per continuar la feina 
a casa. En funció de l’edat del grup-classe s’establirà el sistema de treball i 
comunicació. El punt de referencia és sempre el tutor/a del grup confinat. 

 

5. Quan s’incorpora el grup confinat a l’escola ? 
 

La data de retorn l’estableix el Gestor-COVID del CAP de referència de l’escola. Es fa 
en funció dels dies en què l’alumne/a que ha donat positiu ha mantingut contacte 
amb el grup. El màxim és de dies 10, però poden ser menys si l’alumne/a positiu/va 
ja no venia a l’escola. 

 

6. Què passa amb els dinars en cas de confinament ? 
 

Els alumnes que dinen a l’escola tindran el descompte de dinars proporcional a les 
absències. Per a les famílies que tenen beca-menjador, l’escola ofereix servei de 
carmanyola perquè l’alumne dini a casa. Són els pares/mares qui venen a buscar el 
dinar a la 1 del migdia. 

 

7. Què passa quan un alumne es troba malament ? 
 

En cas que un alumne tingui símptomes compatibles amb COVID durant la jornada 
escolar, s’avisarà a la família i el servei d’infermeria de l’escola se’n farà càrrec fins 
que aquesta arribi l’escola. 

 

Un alumne amb símptomes que ha donat resultat negatiu a la PCR i que no ha estat 
contacte estret de cap positiu, no ha de fer quarantena i per tant pot reincorporar- 
se a l’escola immediatament després de la prova si es troba bé. 
 

8. Què fer en cas que el nostre fill/a tingui algun símptoma compatible 
amb covid ? 

 

Tal com descriu el “Protocol de gestió de casos als centres educatius”, i que està en 

contínua revisió, un cas sospitós (aquell que té simptomatologia compatible amb 

covid) ha de posar-se en contacte amb el seu CAP de referencia per tal que el seu 

metge habitual pugui fer la valoració corresponent i determinar si cal la realització de 

la prova PCR.  

En cas que el metge cregui oportú la realització de la prova PCR, en aquest 

moment  s’ha de fer aïllament domiciliari, mentre està a l'espera del resultat de la 

prova. També han de quedar-se a casa els germans escolars o convivents que treballin 

en un centre educatiu.  

 


