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La Canonja  a  13 d’octubre de 2020. 

 

 

Benvolgudes famílies de l’escola La Canonja : 

 

Us comuniquem que aquest migdia des de Salut ens han confirmat un cas positiu per 

COVID-19. Aquest cas s’ha generat externament a l’escola, en un infant del grup estable 

de 2nB.  És per aquesta raó que hem hagut d’activar el protocol:  

- Els membres d’aquest grup i la seva tutora seguiran una quarantena de 10 dies 

naturals a casa seva (fins el 23 d’octubre estaran a casa, tornaran a l’escola el 

dilluns 26 d’octubre). 

- Els germans i les germanes han de guardar també la quarantena fins a tenir els 

resultats de la PCR. Si el resultat surt negatiu els germans i les germanes podran 

tornar a l’escola.  

- La resta de grups estables de l’escola continuen l’activitat escolar normal. 

- L’activitat lectiva del GRUP ESTABLE CONFINAT continuarà DE MANERA 

TELEMÀTICA des de  casa: 

 Consultar la planificació de tasques a desenvolupar al llarg dels 10 dies a 

la web de l’escola: https://agora.xtec.cat/ceiplacanonja/ 

 Estar pendents dels correus electrònics que us farà arribar la tutora. 

- L’activitat lectiva dels GERMANS CONFINATS serà supervisada pels seus mestres 

tutors via comunicacions de correu electrònic. 

- El grup estable i la seva mestra tot i tenir una PCR negativa hauran de respectar 

els 10 dies. 

- Demà, dimecres dia 14 d’octubre a les 12h,  un grup de professionals del CAP 

de referència es traslladarà a l’escola per fer-los la prova.  

- Només haurà de venir a fer-la aquell alumnat que compti amb l’autorització 

signada. 

- Des de Salut ens han comunicat que si no comptem amb l’autorització, no se’ls 

hi farà la PCR (tampoc al CAP) i en conseqüència hauran de respectar tant els 
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membres del grup estable de 2nB, com els seus germans i germanes els 10 dies 

a casa. També ens han informat (a data d’avui) que les famílies podreu estar 

presents. 

- A nivell general dir-vos que PODEU CANVIAR L’OPCIÓ MARCADA A LA PCR, 

adreçant-vos a la secretaria de l’escola (de 9:30h a 11:45h). 

- A les famílies del GRUP de 2nB us farem arribar la carta que us adreça Salut. Us 

demanem que sigueu respectuosos amb les instruccions que detallen dins 

l’apartat consells per a dur a terme la quarantena. 

- Les famílies de l’ALUMNAT BECAT del menjador haurà de venir al centre de 12h a 

12:30h a recollir la carmanyola. El repartiment es realitzarà per la porta de la 

cuina que hi ha a la zona d’aparcament. 

 
 

Us volem trametre calma i serenor. Tota la comunitat educativa som sensibles a la 

problemàtica i estem posant totes les mesures que tenim al nostre abast per minimitzar-la. 

Tingueu confiança i tot anirà bé. 

Us agraïm la vostra col·laboració i comprensió. 

 

Salutacions cordials, 

L’Equip Directiu de l’escola La Canonja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


