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Les escoles detecten en 10 dies
més contagis que en tot el curs
passat
Consulta interactivament quines llars d'infants, escoles i instituts han hagut de
tancar classes a causa d'algun positiu
[inicicentrareport][mapaescoles]
L'impacte de la Covid als centres educatius a la tornada de Nadal ha superat totes les
expectatives, pel que fa a contagis detectats entre alumnes i personal docent i extern. Durant els
darrers deu dies, hi han emergit 99.459 positius, dels quals 88.569 a estudiants. Es tracta de
més del que es va detectar durant tot el curs passat, quan se'n van trobar 85.666 en total, i
d'aquests, 75.836 a alumnes. Cal subratllar, en tot cas, que el fet que els positius es trobin en
personal educatiu no implica que les infeccions hagin tingut lloc al mateix centre, atès que la
situació global de la pandèmia també empitjora
(https://www.naciodigital.cat/noticia/228083/ingressen-65-catalans-hospitals-covid) a fora
d'aquests centres.
[graficaules]
En tot cas, si la comparativa es fa en relació a les aules tancades, les conclusions són totalment
diferents. Actualment, hi ha 158 grups confinats per aquests positius (d'un total de 5.108), mentre
que l'any passat n'eren 2.165 a aquestes alçades. Això es deu als nous protocols, ja que l'aparició
d'un positiu a l'aula ja no provoca el confinament de tot el grup
(https://www.naciodigital.cat/noticia/229001/menors-12-anys-quarantena-cinc-mes-positiusclasse) , sinó de tan sols la persona contagiada, excepte si n'hi ha cinc o més d'infectades i tan
sols en els cicles d'infantil i primària. Totes aquestes dades es poden consultar sobre el mapa
interactiu a l'inici de la notícia.
[nointext][intext1]
A banda, per ara hi ha 101.276 persones del món educatiu confinades, de les quals 93.826 són
alumnes (un 6,52% del total), 7.409 són docents (el 4,52%) i 41 són personal extern. Fins ara, un
13,1% dels alumnes s'ha contagiat aquest curs, així com el 19,8% dels docents, quasi dos de
cada deu. Igualment, hi ha sis centres totalment confinats (les llars d'infants Mafalda a Reus,
Casamada a Castellar del Vallès, Pam i Pipa a Santpedor, la Falguereta a Fogars de la Selva,
i La Mainada a Menàrguens, a més de l'escola de Tuixent a Josa i Tuixent), malgrat que a 4.326
(el 84,7%) s'hi ha detectat algun positiu a alumnes i altre personal els darrers 10 dies. Totes les
dades detallades per a cadascun dels centres es poden consultar a la taula interactiva del final
de l'article (https://www.naciodigital.cat/noticia/208861#taula) .
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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 afirmaven que no tenien cap classe tancada o
no s'hi havia detectat cap positiu.
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