
 

 

 

 
 

PLA D’ACTUACIÓ DE LES AFA DOLORS MONSERDÀ-SANTAPAU, COSTA I LLOBERA I TÀBER EN 
RELACIÓ AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR COL·LECTIU EN EL MARC DEL PROTOCOL DE 

GESTIÓ DE CASOS COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS  
 

 
Aquest pla d’actuació és d’aplicació en el cas que hi hagi comunicació per part de l’escola de 

positiu/s al grup classe que no implica confinament de grup. En cas de confinament oficial de 

grup (tot el grup classe, excepte els immunitzats, ha de fer quarantena), els infants que no poden 

accedir al centre educatiu pel protocol vigent no podran fer ús del transport col·lectiu escolar. 

En relació al transport escolar col·lectiu, servei que gestionen les AFA, i atenent al protocol de la 

Generalitat per la gestió de casos COVID-19 als centres educatius, de data 11 de gener de 2022, 

s’estableix que: 

El protocol esmentat indica que quan hi ha un cas positiu en el grup de convivència estable de 

l’escola (GCE) cal evitar el contacte amb la resta de grups.  Tal i com indica el protocol, el GCE ha 

de romandre amb normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva, sempre 

mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de convivència 

estable.  

En relació al transport escolar, el protocol estableix que en el cas que els infants del GCE hagin 

de tornar a casa amb transport escolar, poden fer-ho, si bé han d'extremar les mesures de 

seguretat, portar en tot moment la mascareta posada, i estar separats més de 2 files de la resta 

d'infants que no pertanyin al mateix GCE.  

En les 4 rutes d’autocar del matí i de la tarda es barregen GCE (grups de convivència estables). 
El protocol estableix que el GCE afectat ha d’estar separat més de 2 files de la resta d'infants que 
no pertanyin al mateix GCE. L’empresa d’autocars, no pot garantir les dues files de separació en 
totes les línies. Els infants sempre seuen al mateix lloc i estan separats per escola i per edat. Per 
fer 2 files buides els haurien de barrejar perdent llavors la traçabilitat i la separació entre escoles. 
 
Per tal de protegir la resta d’infants de la ruta afectada, en la qual, a més, es barregen 4 escoles 

diferents, quan l’escola comuniqui a les famílies d’un GCE que un infant és positiu, es procedirà 

de la següent manera:  

 La tarda del dia en que l’escola comunica el positiu a les famílies del GCE, els infants 

d’aquest grup no podran utilitzar la ruta, sinó que els hauran de recollir les famílies a 

l’escola. 

 A partir del dia següent, la pauta a seguir dependrà de la situació de cada infant:  

 Els infants immunitzats per haver estat positius per COVID-19 en els darrers 3 

mesos: poden utilitzar el servei de transport escolar col·lectiu, atès que segons 

el protocol no s’han de fer test d’antígens ràpid (TAR), sempre que no presentin 

simptomatologia compatible amb la COVID-19. 

 

 Els infants immunitzats per tenir pauta vacunal completa (14 dies després de la 

2a dosi): només poden utilitzar el transport escolar col·lectiu un cop s’hagin fet  

 



 

 

 

 

el TAR programat per l’escola (amb resultat negatiu) o, en cas de no fer-lo, hagin 

passat 7 dies des del darrer contacte amb el positiu del GCE. 

 
 

 Els infants no immunitzats (no vacunats amb pauta completa i/o no han passat 

la malaltia en els darrers 3 mesos): no podran utilitzar el transport escolar 

col·lectiu fins que hagin realitzat el TAR programant per l’escola (amb resultat 

negatiu) o, en cas de no fer-lo, hagin passat 7 dies des del darrer contacte amb 

el positiu del GCE.  

Per poder utilitzar el servei de transport escolar col·lectiu cal que el pare, mare o tutor/a legal 
realitzi una declaració responsable conforme el nen/a compleix les condicions esmentades, a 
través del formulari següent:  

https://forms.gle/JdtzkH15fVeNk4UT7 
 
 
Nota: Existeix la possibilitat que les famílies, de forma voluntària, facin un TAR a l’infant abans 
del programat per l’escola i, si el resultat és negatiu, es podrà fer ús del servei de transport 
col·lectiu escolar, sempre que l’infant no presenti simptomatologia compatible amb la COVID-
19 i s’hagi realitzat la declaració responsable. Aquest TAR s’ha de fer preferiblement a una 
farmàcia adherida per realitzar TAR supervisats i comunicar casos positius. 
 
 
Nota2: En el cas d’aquells infants que vagin a l’escola però no puguin fer ús del servei d’autocar 
perquè no compleixen amb els criteris anteriorment esmentats, recordeu apuntar  a l’agenda 
que els anireu a recollir per tal que el professorat ho tingui en compte. El control de les 
declaracions responsables es durà a terme des de l’empresa d’autocars, no des de l’escola.  
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https://forms.gle/JdtzkH15fVeNk4UT7
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/deteccio-de-casos-i-seguiment-de-contactes/tar-farmacies/farmacies-adherides/

