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BLOC I: 
Què sabem de la COVID-19: conceptes claus



SARS-CoV-2

De CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the 
Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL)

Els coronavirus són una extensa família de 
microorganismes que poden causar 
malalties en persones i animals.

Existeixen diversos coronavirus que poden 
causar malaltia respiratòria en humans 
(MERS, SARS).

El SARS-CoV-2 va identificar-se per primera 
vegada al desembre de 2019, a Wuhan.



SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA A BARCELONA

https://webs.aspb.cat/covid19aldiabcn/

https://webs.aspb.cat/covid19aldiabcn/


COVID-19

DiagnòsticSímptomes Tractament



Febre o febrícula

Tos

Dificultat per respirar

Congestió nasal

Mal de coll

Mal de panxa

Vòmits 

Diarrea

Malestar

Dolor muscular

Alteracions gust i olfacte*

SÍMPTOMES

Solen aparèixer als 2 - 14 dies de l’exposició al virus

Febrícula o febre ( >37.5)
Tos
Congestió nasal i/o mal de coll
Mal de panxa, vòmits i/o diarrea

Dificultat per respirar
Malestar o dolor muscular

Lesions a la pell + afectació 
general de l’estat*



COVID-19 I ALTRES MALATIES

SÍMPTOMES COVID-19 ANGINES REFREDAT 
COMÚ

GRIP ASMA AL·LÈRGIA 
ESTACIONAL

Febre

Tos

Mal de coll

Dificultat per respirar

Cansament

Diarrea o vòmits

Congestió nasal

Dolor Muscular

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/COVID19-symptoms-tablegraphic-v1.pdf



Proves de detecció d’àcids 
nucleics, proves de detecció 
d’antigen (PCR)

Proves de detecció 
d’anticossos (IgG, IgM)

DIAGNÒSTIC

Fernández MJ, Riera L, Serrano E. ¿Y después de la fase aguda de la COVID-19 qué...? Actualización en Medicina de 
Familia. Abril 2020. Disponible a: https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2628



Un 80% de les persones afectades es recuperen 

sense necessitat de tractament.

1 de cada 5 pot desenvolupar una forma greu de la 

malaltia amb complicacions respiratòries.

Factors com l’edat avançada, les malalties 

cardiovasculars i respiratòries o l’obesitat mòrbida 

poden empitjorar el pronòstic.

PRONÒSTIC I TRACTAMENT

Un 90 % dels menors presenten formes lleus o 

asimptomàtiques.

1 de cada 10  pot desenvolupar una forma greu 

de la malaltia amb complicacions respiratòries.

Malalties cròniques poden empitjorar el 

pronòstic, però el desenllaç de mort és rar en 

els infants.

Encara NO existeix tractament



TRANSMISSIÓ
inhalació contacte

Imatge extreta de : Morawska L, Cao J. Airborne transmission of SARS-CoV-2: The world should face the reality. Environment International 139 (2020) 1057302

Environment International 139 (2020) 1057302

*Importància de la DISTÀNCIA, la MASCARETA i el RENTAT DE MANS*



R0

MALALTIA TRANSMISSIÓ R0

XARAMPIÓ Aèria 12-18

VARICEL·LA Aèria 10-12

PAROTIDITIS Gotetes 10-12

POLIO Fecal-oral 5-7

RUBÈOLA Gotetes 5-7

TOS FERINA Gotetes 5.5

COVID-19 Gotetes 1.4-5.7

REFREDAT COMÚ Gotetes 2-3

DIFTÈRIA Saliva 1.7-4.3

GRIP ESTACIONAL Gotetes 0.9-2.1

SARS Gotetes 0.3-0.8
Extret de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Nombre_reproductiu_bàsic



TRANSMISSIÓ

By KieraCampbell - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79523883



RISC DE TRANSMISSIÓ









TRANSMISSIÓ INFANTS

Informació contradictòria

Hi ha estudis que afirmen que la transmissió és menor

Altres estudis que han detectat que la transmissió és igual que en els adults

En tot cas, l’evidència apunta que els menors de 10 anys semblen ser MENYS transmissors



TRANSMISSIÓ EN INFANTS- ESTUDI CORONAKIDS (SJD)

https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/estudio-kids-corona-muestra-una-baja-tasa-contagio-los-casales-verano



SUPERVIVÈNCIA DEL VIRUS

3 h

72 h

72 h

24 h

4 h

48 h

IMPORTÀNCIA DE LA NETEJA



Bloc II: 
Mesures de prevenció i protecció



REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID 19 

- Febre o febrícula >37.5ºC

- Tos

- Dificultat per a respirar

- Mal de coll*

- Refredat nasal*

- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap

- Mal de panxa amb vòmits o diarrea

- Pèrdua d’olfacte o gust ( en el vostre cas adults)

* El mal de coll i el refredat nasal són molt habituals.  NOMÉS es consideraran símptomes potencials de 
COVID-19 quan TAMBÉ hi ha febre i/o altres manifestacions de la llista



REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o sospitós

- Contacte estret: més de 15 minuts a menys de dos metres

No estar pendent de resultat de PCR

Que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV2 durant els darrers 14 dies

Calendari de vacunes al día ALTAMENT RECOMENAT, però NO és obligatori.

Criatures amb malalties complexes: valorar amb pediatria

Les famílies signaran una DECLARACIÓ RESPONSABLE (si és 
una persona adulta, la signa ella)

Les famílies tindran un llistat de comprovació de símptomes



https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf


REQUISITS D’ACCÉS A UNA INSTAL·LACIÓ

Centre educatiu haurà d’aportar una declaración responsable a la intal·lació a través de la qual es 
comprometi a no portar cap infant o adolescent amb:

- Simptomatologia compatble amb covid-19

- Que l’hagi presentat en els darrers 10 dies

- Que estigui a l’espera de PCR

- Que sigui contacte d’una persona confirmada amb covid-19

Aquest mateix document és un compromís del centre per avisar a la instal·lació de qualsevol cas positiu en 
algún dels particiapnsy dins del termini dels 10 diez posteriors



OBJECTIUS DE LES MESURES

Organització en grups el més estable possible

Portar un registre de l’assistència

RANSMISSIÓ

RAÇABILITAT



CONCEPTES IMPORTANTS

Grup de Convivència Estable (GCE)

Es tracta d’un grup estable d'alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels qual es produeix la 
socialització de les persones que l'integren. Poden formar part d'aquest grup estable altres docents o 
personal de suport educatiu a l'educació inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en 
aquest grup. Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només pot formar part d'un
únic grup estable. 



DISTÀNCIA



http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Publicacions/Escoles/Ep-mans-netes/Quadern-Mans-Netes-maig.pdf


INCREMENTAR LA NETEJA DE LES MANS

• Al arribar al centre 
• Abans i després de realitzar 

una activitat
• Abans i després 

d’acompanyar al WC
• Es recomana rentar-se-les 

cada 2 hores

• A l’arribada i a la sortida 
del centre

• Abans i després del WC
• Abans i després de 

realitzar les activitats

UTILITZEM PAPER PER EIXUGAR
Llencem el paper a una paperera amb 

bossa i tapa



RENTAMANS I DISPENSADORS DE GEL

Rentamans

Hauran de disposar sempre de:

- Sabó amb dosificador
- Tovalloles d’un sol ús
- Paperera amb tapa

Dispensadors de gel hidroalcohòlic

Cal que estiguin col·locats en llocs estratègics 
com:

- Entrada a l’escola
- Entrada a les aules



ÚS DE MASCARETES

1. No indicada en les criatures entre 0 i 3 anys

2. Ús obligatori per a les persones > = 6anys

- Personal docent i no docent del centre
Excepte quan el seu us pugui interferir greument en 
l’objectiu pedagògic

- Famílies

- Personal aliè

- Talleristes/ Monitors/es

3. Abans de posar-se-la, cal rentar-se les mans i col·locar-

se-la de manera que cobreixi bé la boca i el nas. 

4. Un cop posada no s’ha de tocar, si es fa, ens hem de 

rentar bé les manes

5. Si portem pantalla, TAMBÉ hem de portar mascareta

6. Mascaretes higièniques s’han de canviar diàriament



INDICACIONS I TIPUS DE MASCARETA



EXCEPCIONS EN L’ÚS DE LA MASCARETA

• A dia d’avui és OBLIGATÒRIA SEMPRE pels > = 6 anys

• Excepcions:

• Quan s’estigui realitzant una pràctica esportiva que siguin incompatible amb la mascareta. 
• Però l’entrenador/a i/o monitor/a l’ha de portar si no està fent esport

• En les classes d’instruments de vent i de cant, mentre s’estigui realitzant l’activitat incompatible 
amb l’ús de la mascareta. 
• Però el/la profesor/a l’ha de portar si no está cantant

• Quan l’ús estigui contraindicat. Així no estan obligades al seu ús les persones que presentin algun
tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per la utilització de la 
mascareta. Tampoc si, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposen
d’autonomia per treure’s la mascareta o bé presenten alteracions de conducta que facin inviable la 
seva utilització

• Activitats de teatre amb alumnat HAN DE PORTAR MASCARETA.



ESCUT FACIAL INTEGRAL



HIGIENE DELS OBJECTES I DE L’ESPAI 

La NETEJA es fa amb aigua i sabó

La DESINFECCIÓ es pot fer amb:

▪ Lleixiu amb una concentració d’hipoclorit sòdic del 0,1%

Amb una dilució 1:50, que equival a 20 ml per litre d’aigua 
(a temperatura ambient)

▪ Alcohol: a concentracions entre el 62 i 71% 

▪ Aigua oxigenada al 0,5 %

▪ Altres productes trobats al mercat:  Productes viricides autoritzats

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_vir
ucidas.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_virucidas.pdf


PRECAUCIÓ AMB ELS PRODUCTES DE NETEJA

▪ Llegiu les etiquetes i instruccions d’ús

▪ No barregeu productes diferents

▪ Respecteu la dosificació

▪ Mantingueu-los en els envasos originals i 
ben guardats fora de l’abast dels infants

NO ES POT BARREJAR 
LLEIXIU AMB PRODUCTES 

DESINCRUSTANTS O 
DESEMBUSSADORS 

COM EL SALFUMANT



PLANIFICACIÓ NETEJA I DESINFECCIÓ

▪ Es recomana que cada centre tingui un Pla de neteja i desinfecció

▪ Detergents i desinfectants autoritzats

▪ Seguir les recomanacions d’ús dels productes de neteja

▪ La neteja serà amb major freqüència en aquells  espais de major ús

▪ Es recomana més d’una vegada els espais interiors de més 

ús (zones de pas i recepció, sales de reunions si hi ha trobades)

▪ Superfícies d’ús més comú:

▪ La ventilació és tan important com la neteja

▪ Es recomana ventilar al menys 3 vegades al dia durant un 

mínim de 10 minuts

▪ Es recomana deixar les finestres obertes durant l’estada dels 

infants

Poms de les portes, 
finestres, armaris

Interruptors, intèrfons
Baranes de les escales, bancs

Material compartits



Al “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia” teniu exemples de com es podria fer la planificació de la 
ventilació, neteja i desinfecció

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf

.

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf


NETEJA I DESINFECCIÓ DE MATERIALS



COMPARTIR MATERIAL

S’aconsella no compartir material, i que cada persona tingui el material propi PERÒ…

- Dins del Grup de Convivència Estable (GCE) SÍ que poden compartir material

- Si hi ha 2 o més GCE cada grup hauria de tenir un kit de material.

- Entre usos (per exemple un GCE utilitza el material a les 10 i un altre GCE utilitza el material a les 12)

• S’ha de netejar i desinfectar



GUARDA-ROBA

Els abrics, motxilles i bosses del GCE es poden 
guardar conjuntamente

Si són de diferents GCE han d’estar separats



GUANTS

• En general, no indicats per protecció

• Poden donar una falsa sensació de 
seguretat

• Si son necessaris, cal incrementar la 
freqüència del rentat de mans



ÚS DE L’ESPAI

• Es recomana treballar amb grups petits (GCE) per millorar la traçabilitat

• Però NO hi ha aforament màxim (per ex. Teatre 70%)

• La superfície d’espai disponible ha de permetre una distància mínima d’1,5 metres entre cada 
participant

- Poden coincidir diferents GCE (per ex. teatre) però separats entre els diferents grups
- El GCE no cal que estigui separat, però entre grups sí

- Si l’espai és petit, i el GCE no hi cap, es dividirà el GCE

• Sempre que sigui possible i les característiques de l’activitat ho permetin, les activitats tindran
lloc a l’aire lliure. 

• Si es tracta d’un espai tancat, haurà de tenir obertures (finestres o portes) que comuniquin
directament amb l’exterior.  VENTILACIÓ



FLUXOS

Si coincideixen diferents grups en les entrades i sortides:

- Sectoritzem l’espai perquè els grups no es barregin. Possibles opcions:

• Entrades i sortides diferents;  

• Diferents horaris deixant més marge de l’habitual; 

• habilitem diferents espais si l’entrada i la sortida s’ha de fer pel mateix lloc

• Per ex. Els que esperen per entrar esperen en fila endreçada a l’Esquerra i els que surten 
están a la dreta

S’han de marcar els itineraris per evitar que es barregin diferents GCE

En espais on hi ha moviment, maximitzem les mesures preventives: distància i mascareta



FORMACIONS

Es recomana sempre que sigui possible fer-les virtuals

Si no es poden fer virtuals, MAXIMITZAR mesures preventives (aforament que permiti
mantener la distància)

- Mascareta

- Rentat de mans

- Distància

- Ventilació de l’espai



BLOC III: 
CIRCUIT D’ACTUACIÓ



GESTIÓ DEL CAS
(simplificada)

Persona presenta 
simptomatologia compatible amb 

COVID-19 

(febre, nàusees, vòmits, molta tos, 
malestar, mal de panxa, 

problemes per a respirar...)

Si és menor, aïllem a la persona 
amb mascareta quirúgica

SEMPRE Es contacta amb la 
família. Si la simptomatologia es 

greu PRIMER truquem al 061

La família o responsable o la 
persona  ha de trucar al CAP de 

referència per a que el facultatiu o 
facultativa faci les actuacions 

necessàries.

Comunica que s’ha decidit fer

Si es fa una PCR la persona i la 
seva família es queda aïllada a 

l’espera de resultat.

L’activitat del centre continua 
amb NORMALITAT

El resultat de la PCR pot ser 
comunicat per la família, però el 

GESTOR COVID el comunicarà a la 
direcció del centre i donarà les 

indicacions necessàries

Si NO es fa PCR es segueixen 
indicacions de pediatria

Si teniu dubtes, podeu contactar amb l’equip 
de primària de referencia del vostre centre i/o 
amb l’ASPB. Rebreu un llistat amb els noms , 

telèfons i correus de les vostres referents

Si es major d’edat, marxa a casa



DOCUMENTS UTILITZATS

Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (3 de Juliol 2020)

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf

Mesures complemetàries (9 de setembre)

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/mesures-compl-pla-actuacio-centres-educatius.pdf

Actualització del 9 de setembre

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-casos-centres-educatius.pdf

Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (7 de setembre de 2020)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf

Pla sectorial: Especificacions sobre el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les 

activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars ( 5 d’octubre de 2020)

http://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/fases_confinament/plans-
de-desconfinament-sectorials/Centres-docents/2020_10_05-DE-ACTIVITATS-EXTRAESCOLARS_COLONIES_SORTIDES-ESCOLARS.pdf

Llocs web d’interés (SALUT):

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/

https://webs.aspb.cat/covid19/

http://salutpublica.gencat.cat/ca/inici

https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/mesures-compl-pla-actuacio-centres-educatius.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/gestio-casos-centres-educatius.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/
https://webs.aspb.cat/covid19/
http://salutpublica.gencat.cat/ca/inici
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