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Benvolgudes Famílies,
En relació a la gestió de les proves COVID.19 en els centres escolars i en base a les novetats i
actualitzacions dels protocols que ens regeixen, us informem:
-

Acompanyament del pare/mare/tutor legal al centre educatiu: S’autoritza
l’acompanyament durant la realització de la prova només als cursos de P0, P1, P2, P3,
P4 i P5, sempre i quan ho cregui convenient la família .
Recordem que la finalitat que les proves es facin al centre és per la necessitat de la
celeritat a l’hora de realitzar-la i tenir els resultats el més aviat possible (Canal La
Meva Salut).

-

Famílies que autoritzin a fer la prova al centre: se’ls farà la prova al centre educatiu.

-

Famílies que autoritzin a fer la prova al centre només si hi són presents: si el
pare/mare no hi és present no es realitzarà la prova al centre educatiu. El CAP es
posarà en contacte amb la família per a realitzar les proves PCR.

-

Famílies que no autoritzin a fer la prova: Les famílies que no autoritzin a fer la prova
en el centre educatiu el CAP es posarà en contacte per realitzar les proves PCR.

-

Guardar quarantena: En el cas que en el grup de convivència estable de l’aula (grup
bombolla) hi hagi un cas positiu de COVID, tots els nens i nenes del grup hauran de
guardar igualment quarantena de 10 dies (segons la darrera actualització del
PROCICAT).

L’alumnat que hagi de guardar quarantena, no podrà anar a cap activitat extraescolar (esports,
lleure, música, serveis socioeducatius, etc.) o activitat d’oci.
Entenem que aquest inici de curs està sent molt complicat per a tothom; amb la finalitat de
millorar la coordinació hem creat un espai de treball amb el CAP, els Centres Educatius i
l’Ajuntament per agilitzar protocols a nivell local.
Estarem atents a qualsevol canvi i us anirem informant.
Centres Educatius d’Abrera
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Escola Bressol Municipal Món Petit
Llar d’infants privada Quitxalla
Llar d’infants Piu-Piu
Escola Ernest Lluch
Escola Francesc Platón i Sartí
Escola Josefina Ibáñez
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