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Atenció! Últimes novetats! 

 

 

❖ Aquest any el Departament d’Ensenyament ha elaborat una autorització 

de medicaments, per poder ser administrats a les escoles en cas 

necessari, només de paracetamol. 

Per a l’autorització del mateix heu d’omplir i signar la butlleta adjunta en 

el correu i entregar-la al tutor/a. 

Pels més petits sempre s’ha administrat Dalsy o Aperital, en aquest cas, 

haureu d’omplir la butlleta adjunta de l’Escola, amb la dosis recomanada. 

Per a l’administració de qualsevol altre medicament, de manera puntual, 

com sempre, haureu de portar el medicament, amb la recepta del metge 

i signar l’autorització que trobareu a la secretaria del centre. 

 

❖ Adjunt al mateix correu, també hi ha un comunicat de Salut explicant el 

procediment que estan duent a terme amb els cribratges de PCR als 

centres educatius. 

De moment, aquest document és informatiu. 

Quan previsiblement, ens toqui fer el cribratge, s’enviarà un comunicat 

indicant el dia i hora, com també l’autorització, que haurà de ser signada 

pels tutors/es legals. 

La prova en cap cas és obligatòria, però creiem que afavoreix la prevenció 

de contagis i detecta els possibles positius asimptomàtics. 

 

❖ Volem tranquil·litzar les famílies, que Salut ens ha informat que la prova 

PCR en infants i joves, que es fan als centres educatius, en cas necessari, 

és una prova indolora, doncs agafen mostra del nas, introduint només la 

punta del bastó; en cap cas és una prova fins a la laringe, com es fa 

habitualment en adults. 

Us adjuntem un vídeo d’una infermera pediàtrica que ho explica molt bé! 

Ho podreu veure aquí: PCR EN INFANTS 

 

❖ La setmana vinent comença la piscina en horari lectiu. 

Els cursos que els toca fer piscina a última hora de la tarda, les famílies 

els hauran d’anar a buscar directament al poliesportiu. 

Només els alumnes que facin extralectives (quan aquestes comencin), 

tornaran al centre amb l’acompanyament del monitoratge; no caldrà que 

la família els vagi a buscar al poliesportiu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1RCH9EXu8cE


 

 

 

 

 

Aspectes propis del Departament d’Ensenyament 

El Departament d’Ensenyament us anima a què seguiu les últimes notícies 

de la situació dels centres educatius des de la seva pàgina web: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/ 

El detall dels centres amb grups confinats es pot consultar a: nota de 

premsa. (Tot i que veiem que el Departament no ha actualitzat les dades 

des del 22 de setembre). 

 

Més coses... 

Volem compartir la carta que l’AEC ha enviat en representació de totes les 

escoles concertades de Catalunya: 

 

Comunicat oficial de l’Agrupació Escolar Catalana davant la inhabilitació 

del President de la Generalitat 

 

Des de l’Agrupació Escolar Catalana volem mostrar el nostre suport al legítim 

President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Quim Torra i Pla, així com 

manifestar el nostre total desacord amb la sentència d’inhabilitació dictada 

pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Entenem que és una resposta desproporcionada, mancada de respecte pels 

drets fonamentals com ara el dret de llibertat d’expressió. 

És una mostra més de la dificultat per diferenciar, en l’actitud de l’estat 

espanyol, els límits dels tres poders. En concret, la ingerència del poder 

judicial sobre la voluntat democràtica de la ciutadania de la qual nosaltres, 

com a societat civil, en som un component important. 

És aquesta ciutadania, la gent, qui amb l’exercici del seu dret a vot escull els 

seus representants, i només el Parlament, per les vies legalment establertes, 

qui pot fer perdre la condició de President de la Generalitat a qui l’ostenta. 

Exigim respecte a les nostres institucions, al seus representants 

democràticament escollits, i a la voluntat del poble català. Eduquem, i ho 

farem sempre, en les llibertats, en el seu exercici i en el seu respecte. 

 

 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=388624
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=388624


 

 

 

Recordeu que... 

...podeu anar visitant els blocs de l’Escola que estan a la pàgina web. 

...davant qualsevol casuística d’un alumne/a que no vingui a l’Escola per ser 

contacte estret d’una persona positiva, per estar esperant els resultats de la 

PCR o per tenir símptomes compatibles amb la Covid-19, s’ha d’avisar al 

centre. Estem fent un seguiment curós de totes les absències relacionades 

amb aquest tema. 

 

...el correu de comtornemalcole@escola-proa.cat continua habilitat per 

resoldre qualsevol dubte. 

...si encara no us heu apuntat a les extralectives hem ampliat el temps per 

fer-ho fins el 2 d’octubre. Animeu-vos! 

Podreu veure tota la informació aquí: INFO EXTRALECTIVES 

 

Algunes fotografies de la setmana... 
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