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Benvolgudes famílies,  
 
Abans de res, esperem i desitgem que tingueu bons ànims i molta salut per 
encarar aquest segon trimestre. 
 
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos del NOU PROTOCOL que hem de 
seguir a les escoles, segons les noves instruccions del Departament.   
 
                    
QUAN EL VOSTRE INFANT MOSTRI SÍMPTOMES 
 
1. S'ha de quedar a casa. 
2. Trucar al vostre CAP de referència per notificar-ho.  
3. Si és positiu de la Covid, informar-ho a l'escola. Però és el CAP o, a través 
d'una farmàcia adherida al programa TAR (consultar quadre aquí), qui ha de 
registrar el cas positiu dins del Sistema Sanitari. 
 
Amb aquest nou protocol, els contactes dels contactes estrets (germans i 
convivents) poden continuar amb la seva activitat habitual.  
 
QUAN UN INFANT DÓNA POSITIU A L'AULA 
 
1. Rebreu un correu de l'escola per informar-vos d'aquesta situació i us hi 
adjuntarem la carta explicativa del Departament d'Educació.        
2. Heu de decidir si li voleu fer una prova (TAR), ja que és voluntària, entre 
el primer i el quart dia. Sempre i quan, el vostre fill/-a no estigui immunitzat 
(infants que no han passat la covid en els darrers 90 dies).  
 
En el cas que li vulgueu fer, depèn de l'edat de l'infant, li faran a un lloc o en un 
altre. 
- De 0 a 5 anys: Al CAP o a l'ESCOLA (segons el que digui el nostre gestor 
covid). Prèviament, ja us haurem informat.  
- De 6 anys o més: En una farmàcia adherida al programa TAR (veure 
quadre adjunt). 
 
 
3. Què es necessita per anar-hi? 
 
3.1. Mirar a "La meva Salut", dins la carpeta MEDICACIÓ, si ja teniu 
l'autorització generada (pot trigar algunes hores o algun dia). 
3.2. Trucar a la farmàcia per demanar cita per fer la prova TAR.  
3.3. Presentar-vos a la farmàcia amb la Tarja Sanitària del vostre fill/-a, a l'hora 
que teniu reservada.  
 
 
 
 

https://www.escolaitaca.cat/wp-content/uploads/Relació-de-farmàcies-de-Manresa-que-participen-en-el-programa-TAR.pdf


QUAN DINS DEL GRUP AULA HI HA 5 CASOS O EL 20% DE POSITIUS 
 
1. Sanitat decideix i informa a l'escola, que el grup es confina per un 
període de 7 dies. Menys els infants que estiguin immunitzats (que han passat 
la covid en els darrers 90 dies).  
2. Rebreu un correu de l'escola per informar-vos d'aquesta situació i us hi 
adjuntarem la carta explicativa del Departament d'Educació. 
3. Al llarg d'aquests 7 dies, des de l'escola, continuarem fent un 
acompanyament escolar des de la distància.  
                                                   
 
CONTACTES ESTRETS FORA DE L'ÀMBIT ESCOLAR (quan és el pare o la 
mare positiva o un company d'extraescolars...) 
 
Es segueix el protocol poblacional, no pas l'escolar.   
 
- Si l'infant no està immunitzat (no ha passat la covid en els darrers 90 dies), 
haurà de fer quarantena de 7 dies.   
- Si l'infant està immunitzat (ha passat la covid en els darrers 90 dies), no farà 
quarantena. Podrà fer vida normal.     
 
Esperant que aquest correu us sigui aclaridor, ens acomiadem. 
Abans, però, dir-vos que estem evitant actuacions, gràcies a la prudència, 
responsabilitat i bon fer que esteu mostrant les famílies afectades. Per aquest 
motiu, us mostrem el nostre profund agraïment.  
 
 
Molta Salut per a tothom !!! 
 
Olga Pich i Eugènia Carbajo 
Codirecció - Escola Ítaca 
Carretera Pont de Vilomara 131-141 
Manresa, Barcelona 08243 
tel. 93 874 85 49 
 


