Actualització de la gestió dels contactes estrets per COVID-19 a partir del 10 de
gener: quarantenes i proves de Test Antigènic Ràpid (TAR)

Benvolguts i benvolgudes,
Els principals canvis proposats pel Departament de Salut en la gestió dels contactes estrets per positius
de COVID-19 als centres educatius a partir del 10 de gener, són els següents:
1. Adequació de la durada de la quarantena a 7 dies en lloc dels 10 anteriors.
2. S’eliminen les proves PCR i les Unitats Mòbils a les etapes infantils i primària on eren presents.
3. La gestió de les quarantenes i de les proves del Test Antigènic Ràpid (TAR) es faran d’acord
amb les pautes següents:
• Educació infantil primer i segon cicle: no faran quarantena quan es detecti un positiu
estiguin immunitzats o no els alumnes del grup. Només en el cas que hi hagi 5 o més
casos positius en el grup de convivència estable s’indicarà la quarantena de tot el grup, 7
dies a comptar des del dia del darrer cas positiu. Les proves TAR es realitzaran a tot
l’alumnat del grup al CAP o punt centralitzat que indiqui el RECO.
• Educació primària: no faran quarantena quan es detecti un positiu, estiguin immunitzats
o no els alumnes del grup. Només en el cas que hi hagi 5 o més casos positius en el
grup de convivència estable s’indicarà la quarantena de tot el grup, 7 dies a comptar des
del dia del darrer cas positiu. Les proves TAR es realitzaran a tot l’alumnat del grup a
qualsevol de les farmàcies adherides al programa de supervisió.
• Resta d’etapes educatives inclosa educació especial: no faran quarantena quan es
detecti un positiu els alumnes del grup que estiguin immunitzats i SI que la faran els
alumnes del grup no immunitzats. Només en el cas que hi hagi 5 o més casos positius en
el grup de convivència estable s’indicarà la quarantena de tot el grup, 7 dies a comptar
des del dia del darrer cas positiu. Les proves TAR es faran només als alumnes
immunitzats a qualsevol de les farmàcies adherides al programa de supervisió.
• Professorat que forma part del grup de convivència estable d’educació infantil,
educació primària i centres d’educació especial: no faran quarantena quan es detecti
un positiu i el professor/a estigui immunitzat. SÍ que la farà en cas de no estar
immunitzat. Només en el cas que hi hagi 5 o més casos positius en el grup de
convivència estable s’indicarà la quarantena de tot el grup (professor/a inclòs/a), 7 dies a
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comptar des del dia del darrer cas positiu. La prova TAR es farà només al professorat
immunitzat a qualsevol de les farmàcies adherides al programa de supervisió.
4. Les persones immunitzades per haver estat positiu de COVID-19 apareixeran correctament a
la TraçaCOVID a partir de dilluns dia 10 de gener, tenint en compte que s’ha reduït el període
a considerar de 180 a 90 dies.
Taula resum de la gestió de quarantenes i del test antigènic ràpid (TAR)

Tipus d'alumnat /
professionals

Educació infantil
(0-5 anys)

Cal fer quarantena?
(7 dies)

Cal fer TAR (4)?
(dia 0 - 1)

On s'ha de fer
el TAR?

Immunitzats (1) No immunitzats (2) Immunitzats No immunitzats Immunitzats i no imm.
Punt on s’indiqui des
NO
NO*
SÍ
SÍ
de l’AP (CAP o punt
centralitzat)

Educació primària

NO

NO*

SÍ

SÍ

A la farmàcia

ESO, batxillerat,
FP, altres

NO

SÍ

SÍ

NO

A la farmàcia

Centres
d’educació especial

NO

SÍ

SÍ

NO

A la farmàcia

Professorat GCE (3)

NO

SÍ

SÍ

NO

A la farmàcia

(1) Immunitzats: pauta de vacunació completa i/o que han estat covid + en els darrers 90 dies.
(2) No immunitzats: no tenen la pauta completa de vacunació ni han estat covid + en els darrers 90 dies.
(3) Professorat que forma part del grup de convivència estable (GCE): educació infantil, educació primària i centres
d’educació especial.
(4) Quan es doni un cas positiu al GCE, es recomana la realització d'un TAR entre els dies 0 i 1 que s’oferirà
gratuïtament a tot l’alumnat i professorat del GCE.

* Si es donen 5 o més casos positius en un mateix GCE, s’indicarà quarantena als infants no immunitzats del
GCE (7 dies a comptar des del dia del darrer cas positiu).

Durant els propers dies, els departaments de Salut i Educació publicaran els protocols
actualitzats amb el detall dels canvis.
Salutacions i moltes gràcies per la vostra col·laboració,
Barcelona, 9 de gener de 2022

Carles Arias Casal
Director de Recursos Corporatius
Consorci d’Educació de Barcelona
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