
 

Andorra la Vella, 25 d’agost del 2020 

 
 

Benvolguda família, 
 

 

El motiu d’aquesta carta és informar-vos que, en el marc de la crisi sanitària 
causada pel SARS-CoV-2, es vol dur a terme un cribratge voluntari de tots els 

estudiants i de tot el personal dels sistemes educatius. L’objectiu és minimitzar el 

risc de transmissió del SARS-CoV-2 de cara a l’obertura i el funcionament dels 
centres educatius per al curs 2020-2021.  

 
A continuació es detallen els aspectes més rellevants d’aquest cribratge: 

 

Característiques del cribratge 

 
Les proves que es duran a terme en el marc d’aquest cribratge són les següents: 

a) Test ràpid nCOV IgM/IgG: aquest test  ràpid s’efectua mitjançant una extracció 

de sang capil·lar. El test detecta els anticossos que són la resposta 
immunològica a la infecció.  

b) Prova de detecció d’antigen mitjançant TMA: aquesta prova s’efectua 
mitjançant l’obtenció d’una mostra faríngia i permet detectar les persones amb 

infecció per SARS-CoV-2.  

 
Les dos proves s’efectuaran en el mateix moment en un stoplab habilitat a aquest 

efecte a l’aparcament Centre Ciutat d’Andorra la Vella (aparcament vertical al 

costat de l’edifici del Govern).  

 

Destinataris del cribratge 

- Estudiants a partir del primer curs de primera ensenyança de tots els sistemes 

educatius. 

- Personal docent i de suport dels centres educatius. 

- Poden excloure’s de la realització d’aquestes proves: 

o Les persones que puguin acreditar que ja han passat la malaltia.  
o Les persones que disposin d’una prova PCR o TMA negativa efectuada 

fora del marc d’aquest cribratge amb una data de realització inferior a 
sis dies abans de la data d’inici del curs escolar.  



 

Les exclusions s’acrediten mitjançant la presentació al centre educatiu d’una 
de les següents opcions: 

- un certificat mèdic del metge de capçalera o del pediatra 

- els resultats de les proves efectuades a l'stoplab d'autocribratge recollits 
al centre d’atenció primària o a l’hospital de dia de l’HNSM  

- els resultats de les proves d’un laboratori d’anàlisis privat 

 

Convocatòria 

El cribratge als estudiants s’inicia el dimecres dia 2 de setembre. Al final de la 

carta trobareu la llista que detalla els dies i franges horàries seguint un ordre 
alfabètic.   

Els estudiants han de presentar-se a l’stoplab en la data i franja horària indicades, 

acompanyats del seu pare/mare/representant legal amb el carnet de la CASS o 

altra documentació amb el número de cens. Caldrà aportar el document de 
consentiment informat signat per un dels tutors legals (vegeu document adjunt) i 

seguir en tot moment les indicacions dels agents, els coordinadors i el personal 

que participen en el cribratge. 

Si per causa major algun estudiant no pot acudir a fer-se les proves en la data 
proposada, cal portar un justificant al ministeri d’Educació i Ensenyament Superior 

ubicat a Sant Julià de Lòria (Edifici del Molí) i posteriorment se li proposarà una 
altra data.  

 

Finalitats del cribratge 

La realització d’aquest cribratge als estudiants i al personal dels sistemes 
educatius té les finalitats següents: 

1. Iniciar el curs escolar amb les màximes garanties sanitàries. La realització del 

cribratge permet que els alumnes s’introdueixin en les unitats de convivència 
sense necessitat de mascareta a dins les aules.   

2. Identificar les persones amb infecció pel virus SARS-CoV-2 i adoptar les 

mesures de prevenció adequades per evitar la transmissió. 
3. Contribuir a tenir una imatge de la situació actual donat que els resultats del 

cribratge són un indicador indirecte de la situació poblacional. 

4. Determinar l’abast de la infecció per SARS-CoV-2 en la comunitat educativa i 
la seroprevalència existent. 

5. Contribuir a augmentar el coneixement científic sobre el comportament de la 
infecció i la resposta immunitària a la mateixa infecció. 

 

Resultats del cribratge 

El Ministeri de Salut contactarà directament a la major brevetat possible i en un 
màxim de  72 h amb les persones a qui es detecti un resultat positiu en la prova 
TMA i se seguirà el procediment d’actuació per als casos de SARS-CoV-2. Aquest 

procediment inclou l’aïllament de la persona afectada, la cerca de contactes en 

l’eventual període de transmissió i l’aïllament d’aquests contactes. 



 

 
Els resultats negatius en la TMA i els resultats de la serologia es comunicaran 

directament a les famílies per mitjans telemàtics. 

 
 

Per tal de poder realitzar aquests cribratges a tota la població escolar, us 

comuniquem que el curs escolar s’inicia per als alumnes de primera ensenyança 
el dia 9 de setembre, el dia 11 de setembre per als alumnes de sixième del 

sistema educatiu francès i el 14 de setembre per als alumnes de segona 
ensenyança, batxillerat, formació professional, programa Focus 16-20 i programa 

Fent Camí. 

 
D’altra banda, us informem que per tal de resoldre dubtes relacionats amb aquest 

tema, a la web infoeducació.ad del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior 

s’ha creat un document de preguntes/respostes. També posem a la vostra 
disposició el correu electrònic: infoeducacio@educand.ad. 

 
 

Agraïm la vostra col·laboració.  

 
 

Atentament, 

  
Joan Martínez Benazet  Ester Vilarrubla Escales 
Ministre de Salut   Ministra d’Educació i Ensenyament superior 
  

mailto:infoeducacio@educand.ad


 

Llista alumnes: segona Ensenyança, secundaria, 5ème, 4ème, 3ème i 2nde 

AAE->ALB Dimarts 8/9 08:00 08:30 

ALC->AMB Dimarts 8/9 08:30 09:00 

AMI->ARD Dimarts 8/9 09:00 09:30 

ARE->AVE Dimarts 8/9 09:30 10:00 

AVI->BEJ Dimarts 8/9 10:00 11:00 

BEL->BIS Dimarts 8/9 11:00 11:30 

BLA->BOU Dimarts 8/9 11:30 12:00 

BOV->CAB Dimarts 8/9 12:00 12:30 

CAC->CAN Dimarts 8/9 12:30 13:00 

CAÑ->CAR Dimarts 8/9 13:00 13:30 

CAS->CEL Dimarts 8/9 13:30 14:00 

CER->CLE Dimarts 8/9 14:00 14:30 

CLO->CRO Dimarts 8/9 14:30 15:30 

CRU->DCH Dimarts 8/9 15:30 16:30 

DE ->DOL Dimarts 8/9 16:30 17:30 

DOM->ECH Dimarts 8/9 17:30 18:00 

EL ->FAR Dimarts 8/9 18:00 18:30 

FAU->FIE Dimarts 8/9 18:30 19:30 

FIG->FOR Dimarts 8/9 19:30 20:00 

FOU->GAL Dimecres 9/9 08:00 08:30 

GAM->GIL Dimecres 9/9 08:30 09:30 

GIM->GUM Dimecres 9/9 09:30 11:00 

GUT->HOR Dimecres 9/9 11:00 11:30 

HOT->JER Dimecres 9/9 11:30 12:00 

JIJ->KAT Dimecres 9/9 12:00 12:30 

KEA->LIB Dimecres 9/9 12:30 13:00 

LIM->LOR Dimecres 9/9 13:00 13:30 

LOU->MAM Dimecres 9/9 13:30 14:00 

MAN->MAZ Dimecres 9/9 14:00 15:30 

MED->MIR Dimecres 9/9 15:30 16:00 

MIT->MOU Dimecres 9/9 16:00 16:30 

MOY->NDA Dimecres 9/9 16:30 17:00 

NEV->OLI Dimecres 9/9 17:00 17:30 

OLL->PAN Dimecres 9/9 17:30 18:00 

PAR->PER Dimecres 9/9 18:00 19:00 

PES->PLA Dimecres 9/9 19:00 19:30 

POB->PRI Dimecres 9/9 19:30 20:00 

PRO->RAB Dijous 10/9 08:00 08:30 

RAF->REG Dijous 10/9 08:30 09:00 

REI->RIV Dijous 10/9 09:00 09:30 

ROB->ROL Dijous 10/9 09:30 10:00 

ROM->RUE Dijous 10/9 10:00 10:30 

RUI->SEO Dijous 10/9 10:30 12:00 

SER->SOC Dijous 10/9 12:00 12:30 



 

SOL->SUR Dijous 10/9 12:30 13:00 

TAB->TOH Dijous 10/9 13:00 13:30 

TOM->TOR Dijous 10/9 13:30 14:00 

TOU->VIC Dijous 10/9 14:00 14:30 

VID->VIN Dijous 10/9 14:30 15:00 

VIÑ->ZID Dijous 10/9 15:00 15:30 
 


