
GUIA DE

PROTOCOLS SANITARIS 

PER A LES FAMÍLIES DE L'ESCOLA

* Aquest document és susceptible de ser modificat en funció de l'evolució de la pandèmia i del Pla de vacunació.



Què he de 
fer si...?



Si el/la nen/a

es troba malament
El/la nen/a s’haurà de quedar a casa

Hauré de consultar el metge

Avisaré l’escola 

93.456.53.81 infermeriaspinola@abatoliba.edu
* El/la nen/a haurà de romandre a casa fins 

passades 24 hores sense febre ni símptomes



Si el/la nen/a

presenta símptomes

a l’escola

L’escola m’avisarà 

Hauré de consultar el metge

Informaré de la 

decisió sanitària

a l’escola 

93.456.53.81 infermeriaspinola@abatoliba.edu
* El/la nen/a haurà de romandre a casa fins passades 24 hores sense febre ni símptomes



Si el/la nen/a

es troba malament 

durant el cap de setmana

L’hem portat al metge 

i ha decidit...

Avisaré l’escola el més aviat possible

93.456.53.81 infermeriaspinola@abatoliba.edu

Realitzar la prova de detecció

No realitzar la prova PCR

El/la nen/a haurà de romandre

a casa fins passades 24 hores 

sense febre ni símptomes



Si el/la nen/a

ha estat en contacte amb un 

cas positiu fora de l’escola

Avisaré l’escola el més aviat possible

93.456.53.81 infermeriaspinola@abatoliba.edu

Seguiré les indicacions del CAP



REQUISITS PER CONSIDERAR-SE 

IMMUNITZAT

 Que hagi rebut la darrera dosi de la vacuna fa 14 dies o més.

 Que hagi patit la malaltia i hagi rebut una dosi de la vacuna fa 14 dies o més.

 Que hagi obtingut un resultat positiu en els darrers 3 mesos.



QUARANTENES

Les quarantenes es redueixen a 7 dies.

Només es podran finalitzar quan en les darreres 72 hores 

no s’hagi presentat cap tipus de simptomatologia.



QUIN SERÀ EL PROTOCOL

A SEGUIR SI ES DETECTA 

UN CAS POSITIU A LA 

CLASSE DEL MEU FILL?



 La recomanació del Departament de Salut és que es realitzi un 

TAR a tots els alumnes del grup.

 Podreu dirigir-vos a un CAP per dur a terme la prova. Des del 

col·legi us informarem del dia, hora i centre.

Com escola, ens sumem a aquesta recomanació.

La docència presencial es mantindrà amb normalitat per aquells alumnes 

que assisteixin a l’escola i online, per la resta de casos.

Si pertany a les etapes de

LLAR D'INFANTS - ED. INFANTIL



Si l’alumne presenta símptomes, la prova serà obligatòria.



En el cas de que en el transcurs de 7 dies es detectin 5 o més 

casos positius al grup o bé més del 20% dels alumnes de la 

classe donin positiu, els alumnes no immunitzats hauran de realitzar 

quarantena de 7 dies des del contacte amb l’últim positiu.

Si pertany a les etapes de

LLAR D'INFANTS - ED. INFANTIL

NO IMMUNITZATS 

IMMUNITZATS 

7 dies d'aïllament



Si pertany a l’etapa de

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

 La recomanació del Departament de Salut és que es realitzi un 

TAR a tots els alumnes del grup.

 Podreu dirigir-vos a una farmàcia acreditada per dur a terme la 

prova. Des del col·legi us farem arribar el llistat de farmàcies 

adherides al Servei de Salut i a partir de quin moment estarà 

disponible.

Com escola, ens sumem a aquesta recomanació.

La docència presencial es mantindrà amb normalitat per aquells alumnes 

que assisteixin a l’escola i online, per la resta de casos.



Si l’alumne presenta símptomes, la prova serà obligatòria.



En el cas de que en el transcurs de 7 dies es detectin 5 o més 

casos positius al grup o bé més del 20% dels alumnes de la 

classe donin positiu, els alumnes no immunitzats hauran de realitzar 

quarantena de 7 dies des del contacte amb l’últim positiu.

Si pertany a l’etapa de

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

NO IMMUNITZATS 

IMMUNITZATS 

7 dies d'aïllament



Es confinarà a casa 

tot el grup de convivència estable

i des de l'escola s'indicarà

el procés a seguir

Si pertany a les etapes de

ESO - BATXILLERAT



 La recomanació del Departament de Salut és que es realitzi un TAR.

 Podreu dirigir-vos a una farmàcia acreditada per dur a terme la prova. 

Des del col·legi us farem arribar el llistat de farmàcies adherides al Servei 

de Salut i a partir de quin moment estarà disponible.

Com escola, ens sumem a aquesta recomanació.

La docència presencial es mantindrà amb normalitat per aquells alumnes 

que assisteixin a l’escola i online, per la resta de casos.

Si pertany a les etapes de

ESO - BATXILLERAT

ALUMNES IMMUNITZATS

En cas de presentar 

símptomes, la prova 

serà obligatòria.



Si pertany a les etapes de

ESO - BATXILLERAT

 Es confinaran durant 7 dies, en aïllament.

 Només caldrà que contactin amb el CAP aquells alumnes que presentin 

símptomes al llarg de la quarantena.

 Si davant l’aparició de símptomes es realitza una prova, un resultat negatiu 

en aquesta no els eximeix de mantenir la quarantena durant els 7 dies.

La docència serà en format online.

ALUMNES NO IMMUNITZATS



Si teniu qualsevol dubte, 

feu-nos arribar la vostra consulta

infermeriaspinola@abatoliba.edu

Comunicació amb el

SERVEI D’INFERMERIA

93.456.53.81



GRÀCIES A TOTS PER 

LA VOSTRA COL· LABORACIÓ


