
 

         

Benvolgudes famílies i alumnat, 

Tornem a posar-nos en contacte per aclarir procediments que poden costar d’entendre si no es 

disposa de tota la informació. 

D’ençà que va començar el curs, tant vosaltres com els i les tutors/es individuals dels/de les 

vostres fills/es, us poseu en contacte sovint. De vegades és per comunicar algun cas positiu a la 

prova PCR. 

En primer lloc volem agrair-vos la informació i fer extensiu l’agraïment al compromís de les 

persones que treballen a l’ institut. 

En segon lloc, us expliquem perquè el confinament del grup de convivència estable (GCE) no és 

immediat. Aquesta decisió no la podem prendre des de l’ institut perquè és competència expressa 

del Departament de Salut. Darrerament, els casos augmenten de forma significativa i això pot 

provocar que s’endarrereixin les comunicacions amb els centres educatius, especialment en cap 

de setmana que és quan disposen de menys personal. 

Així ens ho expliquen a l’escrit que hem rebut aquest mateix matí dels Serveis Territorials de la 

Catalunya Central, i que a continuació en trobareu un fragment: 

Vigilància Epidemiològica està format per un equip reduït de persones (comparativament 
parlant a l’estructura que suposa l’Atenció Primària), i centralitzat a Manresa (pel que fa a la 
Catalunya Central). A més del sector educatiu, també cobreixen altres sectors (residències, 
empreses,...). 

Caps de setmana: Tenir present que disposen de menys personal. En ser un equip reduït de 
tècnics (pensem que en aquest moment no es pot improvisar el perfil d’epidemiòleg), han de 
fer torns per cobrir les guàrdies de caps de setmana. 

Per tant, ens podem trobar que fins i tot NO tinguem una resolució sobre si s’ha de confinar un 
grup durant el mateix cap de setmana malgrat hàgim pogut tenir coneixement de l’existència 
d’un PCR+ per part d’un familiar d’un alumne (i/o xarxes socials). A molts amb qui he tingut 
ocasió de parlar ja us he comentat que tant d’Educació com de Salut, es contempla la 
possibilitat d’anar la jornada següent al centre educatiu (mesura que ha sigut publicitada). 
Jornada que ha de permetre preparar la continuïtat educativa durant el confinament. Aquest 
NO és un imperatiu, és una possibilitat que disposeu per tal de poder-vos organitzar millor (no 
és el mateix saber una informació a les 13h, que a les 19:45h sense marge de maniobra). En 
cada cas és trobar l’equilibri entre el que és desitjable, i el que és possible. Pensem que la 
persona que ha sigut origen del confinament ja està aïllada  

Amb aquest escenari, la resposta que entre tots podem donar passa per tenir molta paciència, ser 

flexibles per anar adaptant-nos als canvis i estar alerta a les comunicacions que us anem donant 

des del centre. 

Gràcies per la col·laboració. 

L’Equip directiu. 

 

Manlleu, 26 d’octubre de 2020 


