Preguntes i respostes:
La classe del nen o de la nena està en quarantena, i ara què?
A continuació trobareu tot un seguit de preguntes i respostes per a les famílies dels nens i nenes que
estan en quarantena conjuntament amb el seu grup estable de convivència (grup classe).
Per els casos aïllats d’infecció per Covid, mireu la part final del document.
Què haig de fer quan m’avisen que hi ha un cas positiu a la classe?
Si l’infant està a l’escola, s’haurà d’anar a recollir-lo normalment i portar-lo directament a casa, ja que és
un contacte estret i haurà de fer quarantena (aïllament domiciliari).
Quan dura la quarantena?
En principi, la quarantena dura 10 dies des de l’últim contacte amb l’infant contagiat.
Recordeu que tenir una PCR negativa no significa que s’hagi acabat la quarantena sinó que indica que en
aquell moment no es detecta el virus, però podria ser que l’infant estigués incubant la infecció.
L’escola informarà el grup classe del dia en què acaba la quarantena.
Com és la quarantena?
Durant la quarantena, l’infant no podrà sortir de casa ni rebre visites.
S’hauran d’extremar les mesures higièniques. Podeu consultar la informació a:
https://canalsalut.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/salut-escola/imatgegrafica/consells-quarentena-infants.pdf
D’altra banda, el grup classe continuarà l’ensenyament a distància (en línia) amb la tutora o tutor.
Què és un contacte estret?
Es consideren contactes estrets els infants que han estat en contacte amb el cas positiu les 48 hores
prèvies de l'inici dels símptomes o de tenir la PCR/antígen positius. Són, per tant, els infants del grup
classe i el/la tutor/a.
Els germans i les germanes d’un infant que és contacte estret i que està en quarantena poden anar a
l’escola?
Sí, excepte si el contacte estret té símptomes.
Els pares i les mares d’un infant que és contacte estret i que està en quarantena poden anar a
treballar?
Sí (excepte si són docents i el contacte estret té símptomes).
Quan i com li faran la PCR al meu fill o a la meva filla?
L’escola citarà a tot el grup classe a l’escola a una hora concreta per fer les PCR (frotis nasal) a tots els
infants del grup classe. Com que l’entrada de les famílies al centre educatiu està restringida per la
situació de pandèmia, en principi els pares, les mares o els tutors legals no acompanyaran els infants
durant la realització de la prova. Però el/la tutor/a del grup classe acompanyarà en tot moment els
infants.
Com sabré el resultat de la PCR del meu fill o de la meva filla?
Els resultats es penjaran a la meva Salut: es poden consultar per internet
(https://lamevasalut.gencat.cat/es) o mitjançant l’app al mòbil.
Quan la família tingui el resultat de la PCR ha d’informar a l’escola enviant un correu electrònic
(a8043887@xtec.cat) o mitjançant les persones delegades de la classe.
En cas de quarantena, haig d’anul·lar el menjador del nen o de la nena?

En el cas de grups que estan en quarantena, no cal anul·lar el menjador. L’escola ho notifica directament
a la Fundació Pere Tarrés i no es cobraran els dies de quarantena.
En cas de quarantena, haig d’avisar les extraescolars?
No cal avisar-les, ja que la Direcció de l’escola ho notifica tant a l’AFA com al Claror.

Per als casos aïllats d’infecció o contacte estret amb Covid fora de la classe (com per exemple, infants
que s’han contagiat en l’àmbit intrafamiliar i no han tingut contacte amb el grup classe o infants que
han estat en contacte amb algun cas positiu fora de l’escola), aquests infants hauran de fer quarantena
mentre el seu grup classe continua l’activitat normal.
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En aquesta situació, la família ha de comunicar-ho a l’escola.
També haurà de notificar l’absència al menjador mitjançant la web de l’AFA o per correu
electrònic.
És recomanable avisar també l’AFA o el Claror per l’absència de les extraescolars que faci
l’infant.
Durant els dies de quarantena, la tutora o el tutor en farà el seguiment.
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