
 
 
 

 
Benvolgudes famílies, 
 
Ens acaben d’informar d’un cas positiu de Covid19 al grup de 5è B de Primària.  
 
Seguint les indicacions de les nostres referents del CAP Rio, avui mateix el grup-classe              
comença el confinament. Aquest període finalitza el dia 22 de novembre, per tant els              
nens i nenes reprendran les classes presencials dilluns 23 de novembre. Si hi ha algun               
canvi, us ho comunicarem tan aviat com sigui possible. El vostre fill/a no podrà tornar               
a l’escola fins que finalitzi aquest  període de quarentena. 
 
Us comuniquem que fa una estona, ens han avisat del CAP Rio per informar-nos que               
AVUI MATEIX DIA 13 A LES 15:45H la unitat mòbil vindrà a l’escola a fer els tests                 
PCR als fills i filles  de les famílies que heu autoritzat.  
 
Us demanem que espereu a la porta de l’escola a què us anem cridant per ordre                
alfabètic. Us recordem que podreu acompanyar el vostre fill o filla durant la realització de               
la prova.  
 
Vosaltres poder estar presents durant la realització de la prova (un/a únic/a            
acompanyant amb mascareta) 
 
Les famílies que no heu autoritzat a fer els tests PCR a l’escola, cal que truqueu al                 
vostre CAP de referència i que feu igualment, la quarantena fins al dia 23 de novembre.  
 
Si alguna família no va autoritzar la realització de la prova PCR en el seu moment o no                  
va portar el document signat, i s’ho ha repensat, encara és a temps de portar-ho. 
 
Us demanem que, en la mesura del possible, passeu per l’escola a recollir els nens               
i nenes al llarg del matí. 
 
Durant aquest període de quarentena del grup de convivència de 5è B de primària              
seguirem les indicacions del protocol d’actuació per tal de seguir les classes de forma              
telemàtica. Durant el dia d’avui rebreu la circular informativa amb l’horari virtual que             
seguirem a partir de dilluns. 
 
A l’espera que l'alumnat es trobi bé, restem com sempre a la vostra disposició. 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

Equip Directiu. 
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