Barcelona, 21 d’octubre de 2020

Newsletter 6
Atenció! Últimes novetats!
❖ Els centres educatius hem rebut un document de la Direcció General de
Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, actualitzat en data
18.10.2020.
Aspectes que considerem importants mencionar:
1. Quan s’està en espera del resultat d’una PCR com a contacte estret, és
a dir, l’alumnat que està confinat perquè algú proper ha donat positiu, no
està indicat el confinament de les seves persones convivents.
Per tant, els pares o tutors legals i els germans/es d’un contacte estret no
es consideren contactes estrets d’un cas i no han de fer quarantena fins a
tenir els resultats.
2. Les persones que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada
per PCR als 3 mesos anteriors, estaran exempts de fer quarantena, al no
haver-hi descrits en el moment actual casos de re-infecció abans d’aquest
període . No obstant això, cal tenir en compte que si una persona que s'ha
recuperat de la COVID-19 té nous símptomes molt suggestius de COVID19, podria ser necessari avaluar-la i, si cal, realitzar un test antigènic ràpid
o una nova PCR, especialment si la persona ha tingut contacte proper amb
algú infectat per COVID-19.
3. Es considera contacte estret qualsevol persona que hagi estat en el
mateix lloc que un cas positiu a una distància < 2 metres (ex: convivents,
treballadors de la llar, visites i altres tipus de contactes esporàdics:
companys d’oci, etc.), durant almenys 15-30 minuts sense protecció
adequada, és a dir sense mascareta.
❖ Quan un alumne/a d’un curs, dona positiu, l’Escola sempre informa a les
famílies del curs corresponent, indiferentment, que el CAP amb el servei
epidemiològic, decideixi si ha d’haver confinament grupal o no.
La decisió de confinament i quarantena establerta és potestat directa del
servei epidemiològic. L’Escola només ho informa.

❖ Actualment, en el centre, hi ha casos d’alumnes confinats per prevenció,
és a dir, per haver estat contactes estrets d’algun positiu que no té a veure
amb el centre.
En aquests tipus de situacions, per privacitat de l’alumnat, l’Escola no ha
d’informar a les famílies d’aquell curs, perquè són actuacions de
prevenció; és el CAP de la família en concret, qui els hi dona les consignes
pertinents de manera individual.
L’Escola només fa el seguiment oportú i informa a les famílies només si
l’alumne passa a ser un cas positiu.
Aspectes propis del Departament d’Ensenyament
❖ Com sempre, us adjuntem l’enllaç on podeu fer la cerca de centres
escolars de Catalunya i veure la situació actual de grups confinats: Escola
Segura
Aspectes propis de l’organització del centre
❖ Dilluns vinent comencen dues auxiliars de conversa natives, que ens
acompanyaran en la immersió lingüística, en totes les etapes educatives,
fins a final de curs.
❖ Com sereu coneixedors, la situació dels brots, actualment, s’estan
disparant. Des de l’Escola estem treballant amb els alumnes per tal
d’ensenyar el funcionament de les plataformes i estar més preparats en
cas que hi hagin futurs confinaments. Us demanem que continuem, entre
tots i totes, extremant les mesures de prevenció.
❖ Per a qualsevol dubte personal sobre la situació actual del covid19, us
recordem que el correu de comtornemalcole@escola-proa.cat continua
vigent per fer les consultes pertinents.
❖ Per a qualsevol dubte informàtic sobre la plataforma clickedu (com
comunicar les absències a través de l’app), us podeu adreçar a
incidencies@escola-proa.cat
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