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Protocol de retorn a les escoles

• Dilluns dia 10 comença l’activitat lectiva de manera presencial a tots els centres 
escolars i d’ensenyament superior del país.

• A trets generals, es mantenen les mesures de prevenció de propagació del virus 
establertes abans de les vacances de Nadal:

– Mascareta des de 1r curs de 1a ensenyança

– Grups bombolla a tots els espais

– Distància de seguretat, ventilació dels espais, higiene de mans

– No es permeten les activitats fora del centre



© Govern d’Andorra – 2022

Maternal

• Cursos de maternal:
– No mascareta. 

– No es realitzen cribratges periòdics a les escoles.

– En cas d'un alumne positiu, s'aïlla tota la classe durant 7 dies i se’ls realitza dos TMA (el 1r I el
6è dia). 

– Els tests es faran a l’stoplab.
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Primera ensenyança

• Cursos de primera ensenyança:

– Mascareta obligatòria.

– Cribratges periòdics al centre escolar: la primera setmana se’n faran 2, i després es valorarà
segons les dades si es mantenen o es redueixen a 1.

– En cas d'un alumne positiu, només s’aïlla aquest. La resta de companys s’hauran de realitzar
2 TMA (el 1r o 2n dia i el 6è) i un test d’antígens entre les dos TMA (que es farà coincidir amb la 
data del cribratge periòdic).

– Les proves es faran al centre educatiu si és dia lectiu, si no a l'stoplab (millor amb cita prèvia).

– Els contactes poden anar al menjador i a les activitats extraescolar amb mascareta.

– S'exclouen de fer TMA els que hagin passat la malaltia en els darrers 6 mesos.
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Segona ensenyança i educació superior

• Cursos de segona ensenyança i educació superior:

– Mascareta obligatòria.

– Cribratges periòdics al centre escolar amb un test d’antigens setmanal.

– En cas d'un alumne positiu només s’aïlla aquest. La resta de companys s’hauran de realitzar 1 
TMA (el 2n o 3r dia) i un test d’antígens posterior (que es farà coincidir amb la data del cribratge
periòdic). 

– Les proves es faran al centre educatiu si és dia lectiu, si no a l'stoplab (millor amb cita prèvia).

– Els contactes poden anar al menjador i a les activitats extraescolar amb mascareta. 

– S'exclouen de fer TMA els que hagin passat la malaltia en els darrers 6 mesos.
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Informació amb les famílies

• S'enviarà carta a tots els pares:

– Recordant protocols

– Autorització per participar en els cribratges setmanals

– Acceptació dels protocols per participar en la vigilància en cas de contacte estret

Els pares que ja havien signat i no volen canviar, no cal que signin res de nou.



Gràcies per la vostra atenció


