
Tipus de casos que es poden donar a l’escola 
 

 Tipus de 
cas 

Definició Què fa el cas concret ? Què fa el seu grup de 
convivència estable de 

l’escola? 

Què fa la família que hi conviu? 

1 Cas 
POSITIU 
(+) 

Aquell que li han fet una PCR hi ha 
donat (+) 

És queda a casa 10 dies mínim i 
comunica a l’escola tan aviat 
com sigui possible que és 
positiu. 

Es confina durant 14 dies* i se li 
fa una PCR a tots els integrants 
del grup. Tant si surt positiu (+) 
com negatiu (-), ha de fer la 
quarantena de 14 dies*. 

Es confina durant 14 dies* i es fa una 
PCR. Tant si surt positiu (+) com 
negatiu (-) ha de fer la quarantena de 
14 dies*. 

2 Cas 
sospitós 

Aquell que TÉ símptomes i se li ha 
demanat una PCR 

Es queda a casa, pendent de la 
PCR.  
Si és negatiu, no pot venir a 
l’escola fins que faci 24 hores 
que no té cap símptoma. 

Vida normal fins que el cas 
sospitós tingui el resultat 

Si són escolars o treballen en un 
centre educatiu es queden a casa a 
l’espera del resultat de la PCR del 
sospitós. 
Si no són escolars, ni treballen en un 
centre educatiu, vida normal fins que 
el cas  tingui el resultat. 

3 Cas NO 
sospitós 

Aquell que NO TÉ símptomes però 
ha estat en contacte estret amb un 
(+) fora de l’escola i se li ha demanat 
una PCR 

Es queda a casa pendent de la 
PCR i fa la quarantena 

Vida normal fins que el cas en 
qüestió  tingui el resultat de la 
PCR  

Vida normal, a l’escola o a treballar, 
fins que tingui el resultat de la PCR 

4 Cas 
contacte 
estret d’un 
positiu 

Aquelles persones que formen part 
d’un grup estable de convivència 

Es queda a casa 14 dies* com a 
mínim i se li fa una PCR 

El positiu era del grup estable 
per tant estaran tots confinats 

Vida normal, a l’escola o a treballar, 
fins que tingui el resultat de la PCR 

5 Aquelles persones que han estat en 
contacte sense mascareta, durant 
més de 15’ i a menys de 2 metres de 
distància amb un (+) 

Es queda a casa 14 dies* com a 
mínim, se li fa una PCR i 
n’informa a l’escola. 

Vida normal fins que el cas tingui 
el resultat de la PCR 

Vida normal, a l’escola o a treballar, 
fins que tingui el resultat de la PCR 

6 Altres Té símptomes però el metge valora 
que no se li ha de fer una PCR 

Es queda a casa fins que passin 
24 hores de la desaparició de 
tots els símptomes. 

Vida normal Vida normal 

7 Aquell que està a l’espera d’una PCR 
de cribratge de zona. 

Vida normal Vida normal Vida normal 

 


