
 

   

 

 

1 Plaça Lesseps, 1 · 08023 Barcelona · Tel. 93 238 45 45 · www.aspb.cat · 

Direcció de l’Observatori de la Salut Pública 
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NOTA per aclarir quan es considera i quan NO es considera que un infant o jove 

escolaritzat diagnosticat de COVID-19 té o no contactes estrets en l’escola.  

 

Això es determina en funció de si ha estat a l’escola les 48 hores abans de: 

- iniciar símptomes, en el cas que sigui un cas COVID-19 amb símptomes, o de 

- fer-se la prova PCR en el cas que se la faci perquè és un contacte estret d’alguna 

persona malalta de COVID. 

Si en aquestes 48 hores prèvies NO ha estat en l’escola, es considera que NO ha estat en 

període de transmissibilitat al centre, i per tant NO es considera que hi hagi contactes estrets 

en el centre escolar. 

A continuació es presenten alguns exemples. 

Exemple 1 de persona COVID-19 amb símptomes.  

Una alumna comença amb símptomes el dilluns 26 i està a l’escola. En la cerca activa de 

contactes estrets, es consideraria que aquesta persona ha pogut contagiar des del dissabte 

24 i la cerca activa de contactes estrets es faria des d’aquesta data. Com l’alumna ha anat a 

l’escola el 26, tot el Grup de Convivència Estable (GCE) es consideraria contacte estret i cal 

que faci quarantena. 

Exemple 2 de persona COVID-19 amb símptomes. 

Una alumna comença amb símptomes el dilluns 26 però ja NO va a l’escola. Es consideraria 

que aquesta persona ha pogut contagiar des del dissabte 24 i la cerca activa de contactes 

estrets es faria des d’aquesta data. Com l’alumna NO ha anat a l’escola el 26, el GCE NO es 

consideraria contacte estret (el darrer contacte va ser el divendres 23, fa més de 48 hores) així 

que NO hauria de fer quarantena. 

Exemple 3 de persona COVID-19 asimptomàtica  

A un alumne que és el contacte estret d’un positiu, li fan la PCR el dimarts 27. El darrer dia 

que va anar a l’escola va ser el dilluns 26.  Li donen el resultat positiu el dijous 28. Es  

consideraria que aquesta persona ha pogut contagiar des del diumenge  25 i la cerca activa 

de contactes estrets es faria des d’aquesta data. Com l’alumne ha anat a l’escola el 26, tot el 

GCE es consideraria contacte estret i caldrà que faci quarantena. 

Exemple 4 de persona COVID-19 asimptomàtica.  

A un alumne que és el contacte estret d’un positiu, li fan la PCR el dimarts 27. El darrer dia 

que va anar a l’escola va ser el divendres 23.  Li donen el resultat positiu el dijous 28. Es  

consideraria que aquesta persona ha pogut contagiar des del diumenge 25 i la cerca activa 

de contactes estrets es faria des d’aquesta data. Com l’alumne NO ha anat a l’escola des del 

23 (fa més de 48 hores de la realització de la prova) el GCE NO es consideraria contacte 

estret i caldria que fes quarantena. 

Exemple 5 de persona COVID-19 asimptomàtica que estava en quarantena com a GCE d’un 

company/a COVID-19 previ .  
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Un alumne que estava fent quarantena des de feia més de dos dies, com tot el seu CGE, 

perquè prèviament un company/a havia estat diagnosticat de COVID-19, li surt un resultat de 

PCR positiu i la prova li van fer el dimarts 27. El darrer dia que va anar a l’escola va ser el 

divendres 23.  Li donen el resultat positiu el dijous 28. Es  consideraria que aquesta persona 

ha pogut contagiar des del diumenge 25 i la cerca activa de contactes estrets es faria des 

d’aquesta data. Com l’alumne NO ha anat a l’escola des del 23 (fa més de 48 hores de la 

realització de la prova) el GCE NO es consideraria contacte estret i no caldria modificar la 

quarantena que estaven fent tot el GCE. 

 

Exemple 6 de persona COVID-19 asimptomàtica que estava en quarantena com a GCE d’un 

company/a COVID-19 previ .  

 

Un alumne comença amb símptomes el dia 15/10 i deixa d'anar a l'escola el mateix dia. 

Li donen el resultat positiu de la prova el 20/10. El darrer dia que el GCE va a l'escola és 

el mateix 20. Es determina que el CGE ha de fer quarantena fins al 25/10. 

 

Al GCE li fan les PCRs el dia 21 i donen el resultat el 22. En aquests resultats un altre 

alumne asimptomàtic dona positiu. En la cerca activa de contactes d'aquest nou positiu 

es considera que estava en període de transmissibilitat des del 19/10 (48 hores prèvies a 

la presa de mostra). Com el dia 20 van anar a l'escola, aquesta és la data del darrer 

contacte d'aquest nou alumne amb el seu GCE. Així que la quarantena del GCE 

relacionada amb aquest nou cas seria fins al dia 30. La quarantena del grup s'allarga per 

tant fins al 30, encara que en rigor no parlaríem d'un allargament de quarantena sinó 

d'una nova quarantena. 

 

**** 

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 

(18/10/2020): https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-

ncov/material-divulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf 

 Pg. 22: “El període a considerar és des de 48 hores abans de l'inici de símptomes del cas 

sospitós fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, 

els contactes es buscaran des de 48 hores abans de la data de realització de la prova.” 
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