
Benvolgudes famílies: 

 

Gairebé, estem a punt de finalitzar el primer trimestre. És el moment de donar 
dades, ja que aquestes sempre ajuden a fer valoracions, no des de la percepció, 
sinó amb indicadors reals, sobre : com ens ha incidit el virus de la covid al nostre 
centre, l’aplicació de les mesures sanitàries...  

Amb el que portem de curs, hem hagut de confinar 2 grups aula a la CG, per 
haver-hi un cas positiu en cadascun d’ells. En un no hi va haver cap contagi. En 
l’altre, n’hi ha hagut dos.  

A part, 51 persones (entre adults i infants) s’han hagut de fer la prova. 
D’aquestes, 3 han donat positives, però per diferents motius des de Salut es va 
valorar no fer cap actuació als respectius grups bombolla. I 30 s’han hagut de 
confinar, perquè havien estat contacte estret d’un positiu.  

Sempre que s’ha confinat a algú, hem posat en pràctica el material de 
confinament que tenim preparat a cada Comunitat. Com també, el seguiment 
que en fem telemàticament o per telèfon.  El retorn que ens fan arribar les 
persones que ho han necessitat, ens serveix per revisar-ho i per millorar-ho. 

Aprofitem per dir-vos, que les necessitats digitals que ens han sorgit fins al 
moment, s’han pogut cobrir totes, o des del Departament o des de l’Ajuntament. 

Una altra dada important, és que hem notat un canvi important, en l’assistència 
dels alumnes. Ara, davant de qualsevol símptoma de malestar, les famílies opteu 
per quedar-vos el fill/a a casa i comentar-ho al pediatra (de moment, només hem 
hagut de trucar a cinc famílies, perquè vinguessin a buscar els seus fills). 
Pensem que aquest comportament ajuda, i molt, a minimitzar tant el risc, com 
l’impacte del virus. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. Sense el vostre suport, les dades 
serien molt diferents.  

Aprofitem perquè, en nom de tot l'equip humà de l'Escola Ítaca, rebeu aquesta 
felicitació.  

Bones Festes i molta salut per a tothom! 

  

L'Equip de Gestió  
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