
 

Benvolgudes famílies, 
 
El proper dia 13 de setembre iniciem el curs escolar 2021-22. A diferència  de 
l’inici del curs passat on tot eren incerteses, aquest curs l’iniciem amb més 
seguretat ja que, si més no, tenim un any d’experiència amb la pandèmia, una gran 
part de la població ja té la pauta complerta de vacunació  i tenim la confiança que, a 
poc a poc, anirem sortint d’aquesta situació. Però no hem d’abaixar la guàrdia. 
 
Us voldria comentar les mesures per la Covid-19 que seguirem aquest curs: 
 
  L’ús de mascareta és obligatori per a tot l’alumnat a partir de 1r d’EP fins a 4t 

d’ESO, per al professorat i personal del centre. Només l’alumnat de l’etapa 
d’educació infantil pot anar sense mascareta dins de l’aula.  

 L’alumnat haurà de portar mascareta dins del centre en tot moment, sempre 
ben posada. 

 A l’entrar a l’escola serà necessari posar-se el gel hidroalcohòlic i no es prendrà 
la temperatura. 

 Les aules estaran constantment ventilades i durant l’època de més fred les 
finestres estaran obertes almenys 10 minuts cada hora.  

 Al pati hi haurà interacció amb diversos grups de convivència, però sempre amb 
mascareta.  

 En cas que un/a alumne/a no es trobi bé, cal que es quedi a casa i comuniqui 
la seva absència. 

 En cas de confirmar-se un positiu a l’aula, es gestionarà de la següent 
manera: 
 
Educació infantil i Educació Primària: 

S’informarà a les famílies via e-mail i es començarà la quarantena a casa. 
S’entregarà el material a l’alumnat i posteriorment s’enviarà un e-mail on s’indicarà 
on se li realitzarà la PCR entre el 4t i el 6è dia. Les classes continuaran 
telemàticament des de casa. 
 

Educació Secundària (a partir de 12 anys): 
Alumnes amb pauta completa de vacunació(*) o que han passat la Covid-19 en els 
darrers 6 mesos, s’hauran de fer un Test d’Antigen Ràpid en una de les farmàcies 
autoritzades, el mateix dia en què es comuniqui el cas o l’endemà. S’haurà de 
lliurar a la farmàcia la carta que us donarem l’escola i així serà gratuït i supervisat 
per un farmacèutic que registrarà el resultat al sistema de dades de Salut/Educació. 
No caldrà fer quarantena a casa en cas de sortir negatiu i es podrà venir a l’escola 
a fer les classes presencialment. 
  
Alumnes sense vacuna o amb pauta incompleta de vacunació, es realitzaran una 
PCR entre el 4t i el 6è dia des que es diagnostica el cas. 
Sí caldrà fer quarantena a casa independentment del resultat i les classes se 
seguiran online. 
 
Cal que l’alumnat de l’ESO entregui a la seva tutora, el primer dia de curs, el 
certificat de vacunació o el passaport Covid.  



 

(*)Pauta completa de vacunació. S’entén que una persona ha rebut la pauta 
completa de vacunació si es troba en un d’aquests casos: 

- 14 dies després de la 2a dosi de Pfizer, Moderna o AstraZeneca. 
- 14 dies després de la dosi única de Jansen. 
- Ha passat la Covid-19 fa més de dos mesos i ha rebut 1 dosi fa 14 dies. 

 
Us adjuntem els documents que s’han de tornar signats a l’escola, els trobareu 
també penjats a la pàgina web, i la carta per a les famílies de l’alumnat d'ESO que 
ens ha fet arribar el conseller de Salut i Educació on s’informa als menors sobre la 
vacunació.  
 
Aquestes són les indicacions que hem rebut fins ara, depenent de l’evolució de la 
pandèmia hi haurà protocols nous als quals ens haurem d’adaptar i us els anirem 
comunicant. 
 
Restant  a la vostra disposició, agraïm  la vostra confiança i col·laboració per  a 
aquest curs 2021-2022. 
 
Salutacions cordials, 
 
 
Anna Comas i Duran 
Directora 
 
Granollers,10 de setembre de 2021 
 
 
 
 
 


