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WHO/Europe: Keep schools open this winter – but with precautions in 
place (Oct. 2021)

• WHO/Europe calls for schools to stay open – with appropriate 
prevention and response measures in place – as the WHO European 
Region reports 4 consecutive weeks of growing COVID-19 
transmission, the only WHO region to do so. 





MONITORATGE I 
AVALUACIÓ 

MULTINIVELL 

RECERCA 
PARTICIPATIVA 

RECERCA 
OPERATIVA 

Vigilància reforçada en poblacions sentinella: 

1. Inclou un ampli ventall d’activitats encaminades a 
monitorar indicadors en poblacions específiques, 
habitualment més vulnerables o amb 
característiques especials. 

2. Permet recollir informació de qualitat i útil al llarg 
del temps, que altrament no seria disponible.

3. Es més barat i sostenible que estudis en la població 
general i eventualment poden extrapolar-se.

TRIANGULACIÓ   



1. Descriure els coneixement, actitud i conductes (KAB) en relació al COVID-
19 de l’alumnat, el personal no docent (PND) i el professorat

2. Descriure i monitorar la dinàmica de la infecció per SARS-CoV-2 i els seus 
determinants en medi escolar.

3. Identificar i descriure els determinants de transmissió en medi escolar i 
familiar 

4. Identificar barreres i facilitadors per a la implementació de les mesures 
de prevenció no farmacològiques del SARS-CoV-2 en l'àmbit escolar.

5. Pilotar estratègies de cribratge alternatives

OBJECTIUS GENERALS



PAQUETS DE TREBALL

PT 1.- ENQUESTES BIOCONDUCTUALS

I SEGUIMENT PROSPECTIU

PT 2.- ESTUDI MEDIO-AMBIENTAL 

PT 3.- RECERCA PARTICIPATIVA

PT4.- ESTUDI A PARTIR DE CASOS ÍNDEX 
(TRANSMISSIBILITAT)
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Jordi Sunyer  
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23 Escoles Sentinella

Criteris de selecció/participació d’escoles

Voluntarietat i compromís de les direccions. 
Index de vulnerabilitat basat en criteris  
epidemiològics, organitzatius, estructurals i                                 
territorials

Escoles sentinella:
Escoles en les que s’implementin investigacions adreçades a contestar les preguntes de 
recerca, els resultats de les quals, eventualment, s'extrapolen al conjunt de Catalunya.

Consentiment del participant major de 16
anys o pare/mare/tutor legal del participant
menor de 16 anys per participar al projecte

CURS 
2020-
2021

CICLE ESCOLAR NOMBRE 
D’ALUMNES DEL 
CONJUNT DE 
CATALUNYA 

TAXA 
INCIDÈNCIA 
(x 100/curs )

NOMBRE 
D’ALUMNES 
D’ESCOLES 
SENTINELLA 

TAXA D’INCIDENCIA 
(x 100/curs) 

Educació 
Infantil

213.352 2,06 1.830 2,79

Educació 
Primària 

479.958 2,46 4.306 3,23

Educació 
secundària

331.681 3,86 5.700 5,18

Batxillerat 94.437 4,15 1.949 4,21
Cicles formatius 125.648 4,33 1.450 5,03

CURS 
2021-
2022

Educació 
Infantil

213.352 2,59 1.830 1,48

Educació 
Primària 

479.958 4,49 4.306 3,41

Educació 
secundària

331.681 1,47 5.700 1,19

Batxillerat 94.437 2,07 1.949 1,9
Cicles formatius 125.648 2,25 1.450 3,31



www.escolessentinella.cat
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REPTES 

• Recursos i resiliència del sistema.
• Grandària i representativitat. 
• Complexitat logística, donats els recursos i el context de pandèmia 
• Canvis en l’epidèmia- velocitat en la generació d’evidència –canvis en les polítiques i 

recomanacions. 
• Dificultat en la integració dels resultats en els processos de pressa de decisió

OPORTUNITATS

• Marc de  vigilància epidemiològica reforçada en àmbit escolar
• Informació precisa que permet la complementació i triangulació 

amb dades de vigilància epidemiològica i poblacionals.
• Component longitudinal 
• Component qualitatiu i participatiu 
• Plataforma per noves propostes i subprojectes





Moltes mercès 


