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COMUNICACIÓ A LES FAMÍLIES DEL GRUP 1r Batx B 
 
 
Benvolgudes famílies i estudiants, 
 
Us Informem que hem tingut la confirmació d'un cas positiu per covid-19 en el grup que 
pertany el vostre fill/a. Seguint el protocol establert pels Departaments d’Educació i Salut us 
comuniquem que: 
 

1. El grup de 1r Batx B  comença la quarantena a partir d’avui  1/10 fins el dia 08/10 (10 
dies a comptar a partir de l’endemà de l’últim contacte del cas positiu amb el grup- 
28/09). 
  

2. La reincorporació del grup a l’activitat lectiva presencial a l’escola serà el dia 
9/10. Si cap estudiant, en arribar aquesta data, té símptomes compatibles amb la 
Covid-19 no haurà de venir al centre. Caldrà mesurar la temperatura a tot l’alumnat 
abans d’entrar al centre. 

 
3. A tots els alumnes del grup classe se li farà la prova PCR perquè formen part del grup 

de convivència estable (GCE) i, per tant, són contactes estrets.  Des del CAP (Centre 
d’Atenció Primària) es posaran en contacte amb cada família d’aquesta classe  per 
indicar-vos el dia i hora  en què s’hauran de fer la prova PCR el vostre fill/a.  

 
4. A partir de demà dia 2/10 es donarà continuïtat a l’activitat lectiva  i, per això iniciarem 

el treball telemàtic amb el grup seguint la planificació que s’ha establert en el nostre 
Pla d’Actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la 
pandèmia.  El/La tutor/a es posarà en contacte amb vosaltres i el vostre fill/a 
mitjançant correu electrònic i/o la plataforma IEDUCA per donar les instruccions 
necessàries. 

 

 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment que pugueu necessitar. 
 
Cordialment, 
 

 

 

Manel Merino 

DirectOR INS Torre Roja 

 

 
Viladecans,  1  d’octubre  de 2020 
 

 

 

 
Model comunicació famílies cas positiu: confirmació durant l’horari lectiu 
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