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PLA D’ACTUACIÓ DE LES AFEs DEL COSTA I LLOBERA I TÀBER EN RELACIÓ ALS SERVEIS DE 
TRANSPORT ESCOLAR COL·LETIU I EXTRAESCOLARS EN EL MARC DEL PROTOCOL DE GESTIÓ 

DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS  
(TOTES LES ETAPES) 

 
 

INTRODUCCIÓ 

Les AFEs del Tàber i el Costa i Llobera amb les que compartim la gestió de certes activitats, ens 

hem organitzat per establir un pla comú d’actuació. 

Per elaborar aquest pla s’han tingut en compte el Protocol de Gestió de casos de COVID-19 en 

activitats educatives ludicoesportives, actualitzat el 18 de gener de 2022.  

Aquest pla recull les accions a emprendre en l’àmbit de les activitats extraescolars i els servei de 

transport col·lectiu gestionades per l’AFA i contempla diferents supòsits: què fer cada vegada 

que l’escola comunica un positiu al grup classe que no implica confinament del grup, què fer 

quan el grup classe està confinat i les accions en cas que hagi hagut contacte estret amb un 

positiu dins del grup constant de l’extraescolar o ruta. 

El pla s’estructura en 4 apartats: 

 Annex 1: s’hi recullen els aspectes a tenir en compte i actuacions a fer quan l’escola 

comunica un positiu al grup de convivència estable de l’escola, que no implica 

confinament de grup. 

 Annex 2: s’hi recullen els aspectes a tenir en compte quan el grup classe està confinat o 

en cas de conviure amb un positiu a casa. 

 Annex 3: explica la gestió dels casos de covid dins d’un grup constant d’extraescolar, 

indicant, per a cada activitat, les accions a fer per part dels contactes estrets d’un positiu 

a covid. 

 Annex 4: diagrama resum. 

 

Aquest pla d’actuació és dinàmic i subjecte a les actualitzacions que s’escaiguin en funció de la 

situació epidemiològica i les canviants directrius dels Departaments de Salut i Educació. 
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ANNEX 1 

Aquest annex és d’aplicació als infants que estiguin en un grup de convivència estable (GCE) 

on han aparegut positius, però que d’acord amb el Protocol de gestió de casos covid-19 als 

centres educatius no implica confinament de grup.  

En aquest supòsit s’actuarà de la següent manera: 

Pel que fa a les extraescolars:  
 
Tots els infants que no presentin simptomatologia compatible amb la covid i que reuneixin els 
requisits per poder venir a l’escola, també poden venir a l’extraescolar (no cal realitzar la 
declaració responsable que s’indicava en l’anterior pla).  
 

Es recomana fer un TAR als infants no immunitzats, atès que en la majoria d'activitats 

extraescolars organitzades per l'AFA es barregen infants de diferents GCE (grups de convivència 

estables) i aquesta prova ens pot ajudar a protegir la resta d’infants del grup constant1 

d’extraescolars.  

 
Pel que fa al transport escolar col·lectiu:  
 
En les 4 rutes d’autocar del matí i de la tarda es barregen GCE (grups de convivència estables).  
 
En el transport escolar només es consideren contactes estrets les persones situades en un radi 
de 2 seients al voltant del cas i el protocol escolar estableix que el dia que surt un positiu al GCE, 
els infants d’aquest grup han d’estar separats més de 2 files de la resta d'infants que no 
pertanyin al mateix GCE.  
 
L’empresa d’autocars manté la distància entre els infants d’escoles diferents i manté la 
traçabilitat (els infants sempre seuen al mateix lloc i estan separats per escola i per edat) sabent, 
en cas necessari, quins infants són contacte estret d’un altre. El que no pot garantir l’empresa 
és deixar 2 files buides, a més a més de les que ja deixen entre escoles, en el cas d’un positiu en 
un GCE concret, atès que manca d’espai.  
 
Així doncs, les actuacions en aquest cas són: 
 
Tots els infants que no presentin simptomatologia compatible amb la covid, tot i que siguin d’un 
GCE amb algun positiu (<5) i que reuneixin els requisits per poder venir a l’escola, també poden 
fer ús del servei de transport (no cal realitzar la declaració responsable que s’indicava en 
l’anterior pla). 
 
En cas d’haver un positiu, s’hauran de considerar contactes estrets els infants que estiguin en 
un radi de 2 seients del cas. S’informarà als serveis de vigilància epidemiològica per avaluar el 
cas i poder donar instruccions a les famílies. 
  

                                                 
1 Grup Constant (GC): infants del mateix grup d’activitat extraescolar. 
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  ANNEX 2 

 

Aquest annex és d’aplicació quan l’escola comuniqui el confinament d’un GCE (infantil i primària) 

i afecta només als nens i nens que estiguin en aquest grup (excepte els immunitzats).  

També és d’aplicació en el cas d’infants que conviuen amb un positiu (pares/germans, ...). 

 
En cas de confinament oficial d’un grup, tot el grup classe, excepte els immunitzats2, ha de fer 

quarantena. Sí poden anar a l’escola els infants que no hi hagin anat en les darreres 48 hores, 

atès que no han estat contactes estrets. Per tant, els infants que no poden accedir al centre 

educatiu perquè han de fer quarantena, tampoc podran fer ús de les activitats extraescolars ni 

del transport col·lectiu escolar. Per contra, els que sí que puguin anar a l’escola perquè 

compleixen els requisits per ser considerats immunitzats o no van ser contactes estrets, sí que 

poden participar de les activitats extraescolars i fer ús de l’autocar. 

En el cas que l’infant convisqui amb un positiu no pot anar a l’escola, ni a l’autocar ni a 

l’extraescolar, a excepció dels immunitzats. Aquest supòsit no pot ser controlat per l’AFA, per 

tant, es confia en la responsabilitat de cada família i en que si l’infant està venint a escola també 

pot fer ús de les activitats extraescolars i de l’autocar. 

 

 

ANNEX 3 

Aquest annex és d’aplicació quan apareix un positiu dins del Grup Constant de l’activitat 

extraescolar. 

Cada vegada que es comuniqui un positiu es revisarà si l’infant havia assistit a alguna activitat 

extraescolar en el període previ de 48h i s’actuarà en conseqüència. Concretament:  

 En cas que l’infant positiu no hagi assistit a l’activitat, no es farà cap actuació. 

 En cas que l’infant positiu hagi assistit a l’activitat, l’AFA enviarà un correu a les famílies 

dels infants d’aquell grup per comunicar què cal fer en cada cas, d’acord amb els criteris 

que s’indiquen a continuació. 

En les activitats educatives fora de l’horari lectiu, el grup constant l’integren els infants, 
adolescents o joves que hi participen, així com la persona monitora o educadora que 
l’acompanya.  

 
Les activitats es classifiquen en 3 categories de risc de contacte: 
 

 Activitats d’alt risc: aquelles en les quals hi ha un contacte físic estret amb una alta 
probabilitat d’haver-se produït aerosols per algunes de les persones que componen el 
grup. 

 

                                                 
2 Immunitzats: ha passat la covid-19 en els darrers 3 mesos i/o té la pauta de vacunació completa. 
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 Activitats de risc mitjà: activitats en les quals es produeix un contacte estret de forma 

esporàdica, contacte físic amb distància entre els components del grup o activitats 
participatives amb to de veu normal. 
 

 Activitats de baix risc: aquelles en les quals no es produeix contacte estret entre els 
participants i no hi ha participació oral activa. 

 
 
Tot i aquesta categorització general, si s’ha estat en contacte més de 15 minuts, sense mascareta 
i a menys de 2 metres amb el cas positiu, s’ha de considerar que hi ha hagut contacte estret i 
actuar d’acord al que s’indica en el protocol general.  
 
Com passa en l’àmbit escolar, si en un grup es detecten 5 o més casos es tracta d’un brot 
epidèmic i la investigació i presa de decisions ha de ser realitzada de forma individualitzada pel 
Servei de Vigilància Epidemiològica responsable del brot.  
 
Per gestionar els contactes estrets, a més de la categorització de risc de l’activitat, cal tenir en 
compte els aspectes següents: 

 
• Nivell de contacte físic en la pràctica de l’esport o activitat lúdica 
• Tipus d’espai on es practica l’esport o activitat lúdica: obert o tancat 
• Ús i adaptació a la normativa de la mascareta 
• Temps d’exposició. 
• Transport en els desplaçaments. 
• Interacció en espais com el vestuari. 
• Ventilació dels espais. 

 
La classificació de les nostres activitats, valorant conjuntament la categorització general de 
l’activitat i les característiques en les quals es duen a terme, és la següent:  

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AFA IE COSTA I LLOBERA 

ACTIVITATS ALT RISC ACTIVITAT RISC MITJÀ ACTIVITATS BAIX RISC 

Judo 
Música i moviment - Infantil 
(sense cant) Escola de grups 

Bàsquet 

Llenguatge musical i instrument 
- Primària (no fem instruments de 

vent) Escacs 

 Futbol Natació 

 Jazz i Hip Hop Iniciació al running 

 Psicomotricitat Tennis 

 Multiesport Robòtica 

 Escalar i jugar Arts 

 Teatre musical Circ 

 Anglès  
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Les actuacions a realitzar en funció de cada categoria d’activitat són les següents: 

 

 ACTIVITATS ALT RISC ACTIVITAT RISC MITJA ACTIVITATS BAIX RISC 

Immunitzats No quarantena No quarantena No quarantena 

No immunitzats Quarantena No quarantena No quarantena 

Prova/Altres En la fase actual de la 
pandèmia no es duu a terme 
prova diagnòstica. 

En la fase actual de la pandèmia no es duu a terme prova 
diagnòstica 

Cal fer control de símptomes i, si apareixen, iniciar 
període d’aïllament de 7 dies. 
En cas de simptomatologia moderada o greu caldrà 
posar-se en contacte amb el centre d’atenció primària. 
 
Encara que no es derivi cap actuació es recomana 
igualment la vigilància de l’aparició de símptomes 
compatibles amb la covid-19 durant els 10 dies posteriors 
a la declaració a l’inici de símptomes del cas positiu 
(autovigilància) 

 
 

 
  



ANNEX 4. DIAGRAMA RESUM (Infantil i primària) 
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NO IMMUNITZAT2 

 

IMMUNITZAT1 
 

També els infants que no van ser 
contacte estret 

 

Act. d’alt risc:  

Origen 
Del cas 
positiu 

CASA 
(1 o més convivents 
positius) 

 
ESCOLA 

EXTRAESCOLAR 

De 1 a 4 casos  
al GCE 

De 5 o més  
casos al GCE  
(Grup confinat) 

NO Escola 

NO Autocar 

NO Extraescolar 

SÍ Escola 

SÍ Autocar 

SÍ Extraescolar 

 
SÍ Escola 

SÍ Autocar 

SÍ Extraescolar 

 

SÍ Escola 

SÍ Autocar 

SÍ Extraescolar 

Act. de mig i 
 baix risc:  

Quarantena 7 dies 

NO Escola 

NO Autocar 

NO Extraescolar 

NO Escola 

NO Autocar 

NO Extraescolar 

Autovigilància3 

SÍ Escola 

SÍ Autocar 

SÍ Extraescolar 

(Si han assistit a 
l’extraescolar o 
autocar en les 48h 
prèvies amb el 
positiu) 

Q
u

ar
an

te
n

a
 

7
 d

ie
s 

Q
u

ar
an

te
n

a
 

7
 d

ie
s 

1 Ha estat positiu de covid en els darrers 90 dies i/o té pauta vacunal completa. 
2 No compleix el criteri d’immunitzat descrit al punt 1. 
3 Fer control de símptomes i, si apareixen, iniciar període d’aïllament de 7 dies. 
4 Es consideren contactes estrets els infants que estiguin en un radi de 2 seients del cas positiu.  
 
 

SI pot venir a escola, POT 

venir a l’extraescolar i 

autocar, sinó NO 

SI pot venir a escola, POT 

venir a l’extraescolar i 

autocar, sinó NO 

Es 
recomana 

TAR 

AUTOCAR 

Ruta4:  es consultarà amb els serveis 
epidemiològics per avaluar el cas. 
 



ANNEX 4. DIAGRAMA RESUM (ESO i BTX) 
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IMMUNITZAT1 
 

NO IMMUNITZAT2 

Act. d’alt risc:  

Origen 
Del cas 
positiu 

CASA 
(1 o més convivents 
positius) 

 
ESCOLA 

 
EXTRAESCOLAR 

1 o diversos 
membres del GCE 
positius 

NO Escola 

NO Extraescolar 

SÍ Escola 

SÍ Extraescolar 

SÍ Escola 

SÍ Extraescolar 

 

SÍ Escola 

SÍ Extraescolar 

Act. de mig i 
 baix risc:  

Quarantena 7 dies 

NO Escola 

NO Extraescolar 

NO Escola 

NO Extraescolar 

Autovigilància3 

SÍ Escola 

SÍ Extraescolar 

(Si han assistit a 
l’extraescolar en 
les 48h prèvies 
amb el positiu) 

Q
u

ar
an

te
n

a
 

7
 d

ie
s 

Q
u

ar
an

te
n

a
 

7
 d

ie
s 

1 Ha estat positiu de covid en els darrers 90 dies i/o té pauta vacunal completa. 
2 No compleix el criteri d’immunitzat descrit al punt 1. 
3 Fer control de símptomes i, si apareixen, iniciar període d’aïllament de 7 dies. 
 
 
 


