
20200923_06_Informació_ primer confinament  
 

 
 
 
Benvolguda família, 
 
Ja era previsible que abans o després tindríem algun cas positiu a l'escola i aquest               
migdia ens han confinat el primer grup.  
En un primer moment hem informat les famílies dels alumnes d'aquest grup i als              
mateixos alumnes. Els hem donat les indicacions de sanitat i les instruccions per             
seguir l'escolaritat en format virtual. 
 
Donat que és el primer grup en aquesta situació, és més que probable que sorgeixin               
dubtes a tota la comunitat educativa. Per això hem elaborat una taula que esperem              
que us sigui útil.  
https://www.escolatecnos.cat/wp-content/uploads/2020/09/Quadre-de-dubtes-freqüents-1.pdf 
 
El cas que avui ens ocupa és el que correspon al número 4 de la taula. 
 
 

 Tipus de 
cas 

Definició Què fa el cas en 
qüestió ? 

Què fa el seu grup de 
convivència estable 

de l’escola? 

Què fa la família 
que hi conviu? 

4 Cas 
contacte 
estret 
d’un 
positiu 

Aquelles 
persones que 
formen part 
d’un grup 
estable de 
convivència 

Es queda a casa 
14 dies* com a 
mínim i se li fa 
una PCR 

El positiu era del grup 
estable per tant estaran 
tots confinats 

Vida normal, a 
l’escola o a 
treballar, fins que 
tingui el resultat 
de la PCR 

 
Així doncs, els alumnes del grup confinat es quedaran a casa 14 dies. En aquesta               
ocasió seran els referents COVID del CAP qui contactaran amb les famílies dels nens i               
nenes del grup confinat per citar-los a fer la PCR al CAP corresponent. Entretant,              
l’alumnat seguirà fent classe virtualment. 
 
Els germans o familiars dels alumnes d’aquest grup no han de fer res especial, vida               
normal fins que tinguin els resultats de la PCR. La resta de grups de l’escola tampoc. 
 
A partir d’ara, ja no farem un comunicat especial a tota l’escola per notificar els propers                
confinaments. Només informarem les famílies dels alumnes afectats, per tant, si no            
rebeu cap notificació, és que els vostres fills/es no són contactes estrets d’un positiu i               
no han de fer res més que seguir les mesures de prevenció habituals que tenim               
establertes a l’escola. 
 
A continuació matisem o recordem alguns aspectes sobre els que ens heu anat             
preguntant els darrers dies: 
 

1. Cal que comuniqueu a l’escola les absències dels vostres fills/es i els motius.             
És molt important que ens informeu si els fan una PCR, necessitem saber la              
data de la prova, la data del resultat i el resultat. Són dades que actualitzem               
cada dia en una aplicació informàtica dels Departaments d’Educació i Salut. 

https://www.escolatecnos.cat/wp-content/uploads/2020/09/Quadre-de-dubtes-freq
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2. Recordeu que els infants no han de venir a l’escola si presenten símptomes             

compatibles amb la COVID-19. El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o               
sense) són molt habituals en infants i només s’haurien de considerar           
símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres           
manifestacions de la llista (*). 

● Febre o febrícula >37,5ºC  
● Tos  
● Dificultat per a respirar  
● Mal de coll (*)  
● Refredat nasal (*)  
● Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  
● Mal de panxa amb vòmits o diarrea  
● Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents) 

 
3. A l’apartat notícies de la pàgina web trobareu un punt d’informació amb el recull              

de totes les comunicacions generals d’escola que hem enviat aquest mes. 
 

4. El Departament de Salut també ens ha informat d’una puntualització sobre les            
PCR als centres que us transcrivim literalment: 

 
“Cal tenir present que, per recollir mostres de PCR als centres           
educatius, s’utilitzen tècniques de frotis nasal menys molestes que les          
del frotis nasofaringi, que són més agressives. El frotis nasal és una            
tècnica molt senzilla que només requereix posar un bastonet a l’interior           
de les fosses nasals, a uns 2 cm de l’entrada. No es recomana que els               
pares i mares entrin a les escoles per acompanyar els infants quan se’ls             
fa la prova, perquè trencaria totes les sectoritzacions que s’han fet als            
centres. Es tracta d’una prova molt menys dolorosa que posar una           
vacuna.” 

 
I de moment, res més. 
 
Salutacions. 
 
 

Equip directiu. 
 

 
 
 
 


