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MAPA Onze aules i més de duescentes persones confinades per la
Covid-19 al Baix Montseny
Consulta interactivament quines llars d'infants, escoles i instituts han hagut de
tancar classes a causa d'algun positiu
[inicicentrareport][mapaescoles]
Fins a 544 dels 5.104 centres educatius acumulen 851 aules tancades a causa de l'aparició
d'algun positiu, caient aquest dimarts la xifra al nivell més baix des de la tornada de Nadal, cosa
que provoca que hi hagi ara 21.053 persones del món educatiu confinades. En el pitjor moment de
la tercera onada, el 23 de gener, hi va haver 2.701 aules tancades i 65.122 persones confinades,
força per sota del pic de la tercera onada, el 31 d'octubre, quan hi havia 3.504 aules tancades i
85.994 persones confinades. En total, fins ara s'han detectat 54.741 positius als centres
educatius des del setembre, en el moment en què el 14% dels mestres ja han rebut la primera
dosi.
[graficaules]
On se situen els centres ara afectats i quants grups tenen tancats cadascun d'ells? A quantes
persones afecta i quants d'aquests són alumnes, docents i personal del centre o extern, a cada
lloc? De qui és el positiu? Tota aquesta informació es pot consultar en el mapa interactiu superior
o, de forma més extensa, a la taula interactiva al final de la notícia.
Al Baix Montseny hi ha onze aules confinades repartides a Llinars del Vallès, Sant Celoni, Sant
Esteve de Palautordera, Sant Hilari Sacalm, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina i Vilalba
Sasserra. En total hi ha dues-centes sis persones en quarentena.
[nointext][intext1]
Del total de persones confinades, 19.923 són alumnes (un 1,38% del total d'1,4 milions d'alumnes
del país), als quals fins ara els han detectat 48.254 positius. A banda, però, hi ha també 1.056
docents i personal PAS i PAE confinats, i 74 externs. Així mateix, hi ha dos centres totalment
tancats: la llar d'infants l'Oreneta de la Bisbal del Penedès, i la llar d'infants Sant Iscle-Santa
Victòria, a Vidreres (Selva). A banda, un 10,7% dels centres tenen com a mínim una aula
confinada, molt per sota del 25,6% del pitjor moment de la tercera onada i del 30,3% del pic de la
segona onada.
[dadesescoles]
[intext2]
[ficentrareport]
[llistaescoles]
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[intext3]
Sigui com sigui, cal tenir en compte que aquestes dades són les que ofereix cada centre al
Departament d'Educació i presenten alguns retards en la notificació i, a vegades, errors. En
ocasions, per exemple, centres totalment confinats afirmen que no tenen cap classe tancada o
no s'hi ha detectat cap positiu.
[plantillacoronavirus]
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