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Benvolgudes famílies i estudiants 

 

 

Com sempre us comentem 

19 és una bona aliada. 

Us recordem que la competència exclusiva sobre Salut Escolar (Covid

de Vigilància Epidemiològica (SVE) i no el centre ni tan sols els CAP (ambulatoris). 

L’institut no rep informació de Salut de cap alumne per la llei de protecció de dades. 

Així doncs, si les famílies no ens informeu que un fill/a vostre ha donat positiu durant el 

període de confinament nosaltres no sabrem mai res.

Acabem de saber –ara- per la família 

Covid-19 positiu. Així us informem que atès que els vostres fills també van estar en 

contacte amb aquest estudiant positiu fins al dia 

dies de confinament que ara serà 

novembre inclòs. 

Si els estudiants del grup no tenen cap símptoma

(que no l’alumne positiu) 

venir al centre el 24/11. 

Sigueu feliços amb prudència!
 
 
 
Manel Merino, directOR 
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  Viladecans, 17 de novembre

Benvolgudes famílies i estudiants del 2nA d’ESO 

Com sempre us comentem la paciència davant de qualsevol situació refent a la covid

Us recordem que la competència exclusiva sobre Salut Escolar (Covid

de Vigilància Epidemiològica (SVE) i no el centre ni tan sols els CAP (ambulatoris). 

o rep informació de Salut de cap alumne per la llei de protecció de dades. 

Així doncs, si les famílies no ens informeu que un fill/a vostre ha donat positiu durant el 

període de confinament nosaltres no sabrem mai res. 

per la família que del grup de 2nA d’ESO

Així us informem que atès que els vostres fills també van estar en 

contacte amb aquest estudiant positiu fins al dia 13/11/2020 s’ha de recomptar els 10 

dies de confinament que ara serà des del 14 de novembre i finalitzaran 

Si els estudiants del grup no tenen cap símptoma compatible amb la covid

(que no l’alumne positiu) podran sortir del confinament (aïllament a casa) 

/11.  

Sigueu feliços amb prudència! 

  
  
  

e novembre 2020 

davant de qualsevol situació refent a la covid-

Us recordem que la competència exclusiva sobre Salut Escolar (Covid-19) la té el Servei 

de Vigilància Epidemiològica (SVE) i no el centre ni tan sols els CAP (ambulatoris). 

o rep informació de Salut de cap alumne per la llei de protecció de dades. 

Així doncs, si les famílies no ens informeu que un fill/a vostre ha donat positiu durant el 

ESO tenim un 2n cas 

Així us informem que atès que els vostres fills també van estar en 

/2020 s’ha de recomptar els 10 

i finalitzaran el 23 de 

compatible amb la covid-19 

nt (aïllament a casa) i 


