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Benvolgudes Famílies. 

Durant l’estiu em acceptat la invitació per participar en el canal de 

comunicació obert per l’Ajuntament de Santa Coloma a totes les AFA’s 
de Sta. Coloma de Gnet. participant en les videoconferències 

convocades. 

Sempre tenint en compte que l’àmbit de responsabilitat de cada 
institució és diferent, hem valorat que incorporant aquesta via podem 

ajudar més a l’escola i, tot plegat, a les famílies que son la nostra raó 

de ser. 

Entrant en matèria, en quant al COVID, i protocols d’actuació, passem 
a exposar les dades que ens facilita l’Ajuntament i que hem contrastat 

amb la nostra escola: 

1. Davant un possible cas de COVID, l’escola quan detecta un/a 
alumne/a amb símptomes compatibles amb el COVID, segons la Taula 

de símptomes facilitades pel Departament de Salut ho posarà en 
coneixement de la família. En horari escolar, la escola haurà de posar-

se en contacte amb la família per tal que vingui a buscar l’alumne/a i 

li recomanarà a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que 
contactin amb el seu Centre d’Atenció Primària de referència. Es 

recomana que sigui el CAP de referència de la persona, del sistema 
públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el 

seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores. 
La infermera assignada passarà part a l’equip epidemiòleg, aquets 

contactaran amb la família en les següents 24-48 hores per esbrinar 
amb qui ha estat la criatura (traçabilitat) i aquets valoren si s’ha de fer 

la prova al nen/nena i a les persones que ells consideren adients que 
hagi estat en contacte; un dels motius per signar la fulla COVID està 

en que el col·legi haurà de proporcionar dades a l’equip epidemiòleg, 
a banda de fer les proves PCR als nens, a les aules o al pati. En aquest 

punt, quan el col·legi ens avisi per fer la prova als nostres fills i filles, 
les famílies tenim el dret d’acompanyar als nostres fills, donat 

que son menors d’edat; la informació procedent de la Generalitat 

respecte a que la família no pot acompanyar al fill/a es una 
recomanació, no una imposició. Així ha estat en els col·legis 

Beethoven, Merce Rodoreda i Salvatella en que les famílies han pogut 
acompanyar a les seves filles i fills, donat que la citació ha d’anar fixada 

per dia i hora. El Departament de Salut ens diu que cal tenir present 
que, per recollir mostres de PCR als centres educatius, s’utilitzen 

tècniques de frotis nasal menys molestes que les del frotis nasofaringi, 
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que són més agressives. El frotis nasal és una tècnica molt senzilla que 
només requereix posar un bastonet a l’interior de les fosses nasals, a 

uns 2 cm de l’entrada. No es recomana que els pares i mares entrin a 
les escoles per acompanyar els infants quan se’ls fa la prova, perquè 

trencaria totes les sectoritzacions que s’han fet als centres. Es tracta 
d’una prova molt menys dolorosa que posar una vacuna. L’escola ha 

valorat que en el cas de PCR massius a una classe, des d’INFANTIL 3 
fins a PRIMÀRIA 3, deixarà entrar un adult (pare, mare, tutor/a legal) 

en el moment de fer les proves prèvia autorització dels Sanitaris i 

sempre seguint les instruccions que ens indiquin. 

Quan la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no 
lectius, la família  o la persona amb símptomes ha de contactar amb el 

seu CAP de referència o, fora de  l’horari del CAP, amb els centres 
d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la  situació i fer les 

actuacions necessàries. 

El servei d’epidemiologia i el referent COVID, estaran en contacte amb 
el Gestor COVID de l’escola mitjançant els canals de comunicació 

establerts pel Departament. En el cas de confirmar un positiu el nostre 

referent COVID, contactarà amb el Gestor COVID de l’escola i aquest 
s’encarregarà de comunicar-ho a les famílies de la classe on s’hagi 

donat el positiu. Encara que el resultat de la PCR surti positiu, la resta 
de companys/es han d’anar a l’escola i serà la direcció del centre 

educatiu, per indicació del Servei de Vigilància Epidemiològica 
Territorial, qui indicarà quan han de deixar d’anar a classe i fins a quina 

data. 

Els resultats poden trigar mes o menys de les 48h marcades perquè el 
laboratori que correspon al nostre Col·legi és el de Can Ruti, que té un 

cert nivell de saturació; el fet de que la família truqui molt al CAP no 

dona més velocitat al resultat de la prova. 

De moment no està previst que a Sta. Coloma de Gnet. arribin las PCR 
aleatòries, cosa que sí s’està fent a L’Hospitalet de Llobregat i 

Barcelona i les fan en col·legis que estan tenint mes casos. En el 
moment que arribin ens avisaran, sempre han d’avisar a les 

famílies que faran la prova a les nostres filles i fills, encara que 

siguin proves aleatòries. 

Hem de tornar a insistir en que és imprescindible que, un cop els 
nens surtin del col·legi no es quedin a la porta jugant donat que 

es evident que aquest comportament desdibuixa totalment l’esforç de 
traçabilitat que està fent el col·legi. Igualment les famílies hem de 

respectar la distancia de 1,5 m entre nosaltres. 
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2. En cas de positiu, la quarantena s’aplicarà de la manera següent: 
s’identifica l’últim contacte que va tenir el nen o nena amb el 

presumpte positiu i es comencen a comptar els 10 dies. Respecte als 
professors, que pot ser un numero variable els que hagin estat en 

contacte amb el presumpte positiu, serà l’equip epidemiòleg qui 
decidirà a qui fa la PCR, per tant, no necessàriament es farà la prova a 

tots els professors que hagin estat en contacte amb el presumpte 
positiu; aquest argument be reforçat per la idea de que com a adults 

seran els que millor compleixin els protocols i, per tant, es més difícil 

que puguin ser contagiats. 

El nen que està en quarantena no pot sortir al carrer, però no cal que 
estigui aïllat dins del pis. El/ nen/nena que doni positiu sí que ha d’estar 

aïllat dins de casa. 

3. Els alumnes que hagin de marxar confinats, sortiran de l’escola amb 
els materials necessaris per a poder desenvolupar les tasques des de 

casa. Els horaris de les videotrucades es faran arribar a les famílies una 
vegada s’hagi iniciat el confinament. Valorant l’experiència anterior, el 

nombre de videotrucades variarà en funció, del cicle, de l’etapa i del 

curs. L’escola tal i com ja va fer durant l’estat d’alarma facilitarà 
dispositius per aquells/es alumnes que tenen necessitat i hagin 

contestat així el FORMULARI Detecció de Necessitats Digitals. 

4. Respecte al nen que estigui apuntat al menjador i estigui en 
quarantena, la família podrà passar a recollir-ho; també es pot 

renunciar a aquest dret i el col·legi farà el descompte corresponent. Els 
alumnes amb beques de menjador, a mes a mes tindran la opció que 

els preparin el menjar per endur a casa.  

5. Si una família no signa l’Autorització necessària per a realitzar les 

PCR a l’escola, això no eximeix de la necessitat de mantenir la 

quarantena durant  els 10 dies que dura el període màxim d’incubació.   

En qualsevol dels casos, en funció dels resultats de l’estudi de cas 

dirigit per l’autoritat  sanitària, aquesta pot decidir ampliar l’estratègia 
de cerca activa de casos mitjançant test  microbiològics més enllà dels 

grups de convivència on s’hagin detectat casos.  

6. Respecte a un eventual tancament del col·legi només es produirà en 

cas que haguessin casos positius en molts cursos i aules, mentrestant, 
es produeixin positius dins un mateix grup estable, encara que fos tota 

la classe, no te perquè produir-se el tancament. 

7. Una qüestió que amb la marxa de la xafogor ja no serà important 

però que els nostres fills han patit durant les primeres setmanes de 
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classes, es la proposta d’instal·lació de ventilador a les aules, donat 
que no estava clar si es podia fer perquè podien ser propagadors del 

virus; aquesta consulta està pendent de resposta per part de la 

Generalitat. 

8. Respecte al tema de COESCOLARS, us hem penjat informació sobre 

els grups en xarxes socials. El resum es el següent: karate (dilluns i 
dimecres) i patinatge (només dimarts) tenen el grup complert. A 

teatre, ball, futbol, multiesports i robòtica encara hi ha places. 

Respecte a kids & us, per les seves particularitats podeu demanar 

informació a kidsandus@afafedacsc.org. 

9. Per últim hem aprofitat el canal de comunicació amb l’Ajuntament 

per agilitzar el tràmit de presència de l’agent cívic, GUB i instal·lació 
de tanques (encara pendents) pel nou accés d’Avinguda de la 

Generalitat. 

Recordeu que tota la informació pot estar subjecta a les modificacions 

que decideixin les Administracions competents. 

Famílies en un moment com aquest no podem més que reiterar-nos en 
el desig de SALUT per vosaltres i el vostre entorn. Com a AFA estem a 

la vostra disposició ara més que mai. 

Una abraçada ben forta i molts ànims!!! 

Sta. Coloma de Gnet., a 28 de setembre de 2020. 

J.D. AFA Fedac Sta. Coloma, amb el vistiplau de la Direcció de l’escola.   

   

       

         

 

 


