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Benvolgudes famílies, 

En primer lloc esperem que hagueu gaudit d’aquestes festes Nadalenques.   

Com ja sabeu el pròxim dilluns comencem el segon trimestre i la situació de pandèmia continua sent molt 

preocupant. 

Per tal motiu les normes adoptades pel Departament d’Educació, el de Salut i l’escola les hem de continuar 

mantenint, ja que és de vital importància el seu compliment. 

A continuació us fem un recordatori d’aquelles que considerem més significatives: 

 Taula dels símptomes més freqüents de la covid-19 

-      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) 

 

 El període de quarantena s’ha escurçat a 10 dies. 

 

 No es pot anar a l’escola, si l’infant, l’adolescent o la persona adulta presenta alguna de 

les situacions següents: 

- Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19. 

- Està en espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular (excepte si ha 

estat un cribratge poblacional o un cribratge de tota l’escola). 

- Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19. 

- Conviu amb una persona que està en espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de 

diagnòstic molecular per ser un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte estret asimptomàtic 

o s’ha fet una PCR per a cribratge). 

- Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat o identificada com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

 

 En el cas de presentar algun dels símptomes anteriors anar al Cap. 

 

•  Màxima puntualitat. Arribar a l'hora indicada, ja que això permet mantenir els grups estables. 

Passada aquesta hora i tancada la porta per la qual hi han d'entrar no es podrà accedir a l'escola. 

Aquesta norma pretén evitar aglomeracions a la porta principal d’alumnes de diferents cursos, 

famílies... posant en perill mantenir els grups estables i la seva eficàcia, augmentant el risc de 

contagi i posant en perill la salut de tots els alumnes, professorat i personal del centre (molt 

important per la salut dels vostres fills). 



 Portar justificant en el cas de faltar a classe. Quan un alumne falta a l’escola per qualsevol motiu 

haurà de portar un justificant ja sigui del metge (en cas de tenir visita mèdica) o de la família o 

tutors legals justificant l’absència de l’alumne/a. En el cas de no porta aquest justificant no podrà 

accedir a l’escola i haurà de tornar-se a casa (si és al matí no podrà entrar fins la tarda i si és a la 

tarda no podrà entrar fins el dia següent portant el pertinent justificant). 

  Les famílies no poden accedir a l'interior de l'escola ni del recinte (no traspassar la tanca 

d'entrada o les tanques mòbils) per permetre l'entrada i sortida dels alumnes sense aglomeracions. 

 Dues mascaretes. Una posada i una altra a l'interior de la motxilla. 

 Ampolla amb aigua. 

 Prendre la temperatura abans de sortir de casa. 

 En cas que presenti algun dels símptomes relacionats amb el COVID-19 no portar-lo a l'escola i 

anar al Cap. 

 En cas que l'alumne/a no pugui continuar a l'escola, la família serà avisada per telèfon i caldrà 

venir a recollir-lo al més aviat possible. 

 Inculcar als vostres fills la responsabilitat de complir les normes. 

 Complir totes aquelles normes que ja heu rebut tant dels Departaments com de l'escola. 

 

Aprofitem  per agrair-vos la col·laboració de les famílies i dels alumnes que ha permès poder complir les 

normes establertes pels Departaments d'Educació i Salut i les de l'escola. Sabem que algunes d'aquestes 

requereixen un sacrifici per les famílies, però hem de tenir present que estem en una situació excepcional 

que requereix mides excepcionals, i el més important és que són per protegir als vostres fills/es, 

professorat i personal del centre i així poder continuar l'educació dels vostres fills de forma presencial. 

  

Sabem que tots podem millorar certs aspectes per això us demanem que continuem i millorem les nostres 

actuacions perquè encara estem en una situació prou complicada per a poder relaxar-nos. 

 

 

US DEMANEM QUE CONTINUEU EN LA DINÀMICA DEL PRIMER TRIMESTRE DE CURS, JA QUE NO ENS 

PODEM RELAXAR  I US AGRAÏM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ  PER ACONSEGUIR LA MÀXIMA EFICÀCIA EN 

EL COMPLIMENT DE LES NORMES I PEL  BÉ DE TOTS ELS QUE FORMEM PART DE LA FESB SAGRAT COR 

BESÒS. 

 

Salutacions cordials 

 

L'Equip directiu 

 


