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Benvolgudes famílies, 
 
Pel que fa referència als grups confinats 
Us informem que aquest dissabte dia 23  de gener es realitzaran les proves 
PCR al Pavelló Municipal d’Esports de la Torre Roja de Caldes de Montbui  
(Passatge Torre Roja, s/ n) a partir de les 9:00 del matí i fins les 14:00 tal com 
es detalla a continuació : 
 

9:00  1r ESO A, B, C i D 
10:00  2n ESO A, B i C 
11:00   3r ESO B i C 
11:30   2n BAT A, B i C 
12:30  4t ESO A, B, C i ALFIL 

 
Es demana a l’alumnat màxima puntualitat. S’haurà habilitat un “punt de 
trobada” per a cada grup i que es respectin totes les normes sanitàries per 
garantir un bon funcionament de la prova. 
Des del Servei de Vigilància Epidemiològica ens informen que podreu consultar 
els resultats a l’aplicació “La Meva Salut” diumenge dia 24. 
 
Si el resultat de la prova PCR és negatiu i no presenta cap 
simptomatologia l’alumnat s’haurà d’incorporar al centre dilluns dia 25 de 
gener. 
 
Tot i que les quarantenes es redueixen a 10 dies, fins el dia 14è s’han de 
minimitzar els contactes socials i estar pendent de si apareixen símptomes. 
 
Pel que fa a la vacunació escolar dels grups de 2n ESO i 3r ESO 
 
Us informem que segueix endavant la vacunació contra el tètanus i la diftèria i 
contra el meningococ conjugada tetravalent programades pel dilluns dia 25 de 
gener a 2n ESO i dimarts 26 de gener a 3r ESO. Recordeu que el mateix dia de 
la vacunació cal entregar l’autorització signada i portar el carnet de vacunes 
que l’alumne entregarà a l’equip sanitari. 
 
A la pàgina web de l’institut podeu consultar la carta informativa a les famílies, 
la carta a pares i mares i descarregar-vos l’autorització. Aquelles famílies de 2n 
ESO B que no puguin descarregar-se l’autorització poden passar a recollir-la 
per secretaria en horari de matí : de 8h00 a 13h00. 
 
QUALSEVOL CANVI D’ÚLTIMA HORA US HO NOTIFICAREM VIA CORREU 
ELECTRÒNIC, així doncs us demanem que estigueu pendents tant del correu 
electrònic com de la pàgina web de l’institut : www.insmanolohugue.cat 
 
Atentament, 
 
Jaume Balart Clapés  
Director 
 
Caldes de Montbui, 20 de gener de  2021 
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