
       

 
 

Comunicat – Escola GEM 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

Us volem informar que des d'aquesta tarda, el grup de 1r d'ESO A de l'Escola GEM es troba en 

quarentena pel positiu per Covid-19 d'una alumna contagiada en el seu entorn familiar. Davant 

d'aquesta situació, prevista en el pla d'actuació per al curs 20-21, el centre seguirà les 

indicacions arribades des del Referent Covid del centre: 

• Tot el grup estarà en quarentena fins el 30 de setembre, amb tornada a l'escola el 

proper 1 d'octubre 

• Demà divendres es faran a la mateixa escola els tests PCR obligats als membres del 

grup de convivència afectat, així com a la tutora i cotutora del grup, que també estaran 

confinades 

• El resultat negatiu no exonera de la necessitat de mantenir la quarentena durant els 14 

dies que dura el període màxim d'incubació 

• A partir de la setmana vinent, les classes seguiran de manera telemàtica, tal i com està 

previst en el Pla de Confinament de l'Escola 

•  Es mantindrà l'assistència a l'escola en la resta de grups i en totes les etapes 

Totes les famílies del centre han estat ja degudament informades, i des de direcció s'ha seguit 

pas a pas tots els protocols establerts pels departaments de salut i ensenyament per afrontar 

casos com aquest durant el nou curs escolar. 

Us adjuntem, també, què diu el document de Gestió de Casos Covid als Centres Educatius 

elaborat per la Departament de Salut i Educació: 

“Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’estableix la 

quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb 

vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva 

presencial per a aquest grup i es farà a partir del dia següent a la comunicació del cas positiu. 

Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte 

estret d’un cas diagnosticat. Sempre que sigui possible aquestes PCRs es faran a la mateixa 

escola (en un lloc ventilat) per facilitar la recollida i evitar desplaçaments als centres d’atenció 

primària. Si el resultat del cas positiu es comunica en divendres, dissabte o diumenge, el 
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cribratge es durà a terme al centre educatiu, el dilluns següent. Un resultat negatiu d’aquest 

test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que 

dura el període màxim d’incubació."  

Extret del document Gestió de Casos COVID als Centres Educatius. 

Per últim, volem transmetre tota la tranquil·litat i confiança a treballadors i famílies del centre, 

davant una situació que es podia donar i que es pot repetir en el futur en aquesta i altre 

escoles. Per això, a l'Escola GEM mantindrem tots els protocols necessaris per poder acotar 

qualsevol situació futura i mantenir la normalitat al llarg del curs. 

Gràcies per la vostra comprensió, 

Escola GEM 

Mataró, 17 de setembre de 2020 
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