
 

 

 

Barcelona, 07 d’octubre de 2020 

 

Newsletter 4                                           

 

Atenció! Últimes novetats! 

 

❖ D’acord amb el nou protocol del Departament de Salut, s’ha aprovat que 

les quarantenes passen a ser de 10 dies en comptes de 14. Podreu veure 

la informació en el següent enllaç: Nota de premsa 

 

❖ L’Escola Proa fa diversos anys que participa en el projecte de la recollida 

de piles del “contenidor APILO”; malauradament, l’organització ens ha 

comunicat, que davant la situació actual, el projecte queda aturat.  

Així doncs, de moment, l’alumnat no podrà portar piles per a reciclar. 

 

❖ El PROCICAT ha aprovat les mesures per a la realització d'activitats 

extraescolars, colònies i sortides. Ho podreu llegir en el següent enllaç: 

MESURES ACTIVITATS EXTRA CURRICULARS  

 

 

Aspectes propis del Departament d’Ensenyament 

❖ Com sempre, us adjuntem l’enllaç del resum de centres escolars de 

Catalunya amb la situació dels grups confinats: Situació dels centres 

confinats 

 

❖ Fa un parell de setmanes us vam comunicar que el Departament 

d’Educació ha habilitat un espai a la seva web per tal que les famílies 

pugueu seguir la situació actual del vostre centre, fent la cerca. 

Les dades s’actualitzen setmanalment. Ho podeu veure a: Escola Segura 

 

Aspectes organitzatius del centre... 

❖ Aquest curs hem de tenir especial cura amb les absències dels 

alumnes; per aquest motiu, hem recollit la petició d’algunes famílies, 

que ens demanen poder comunicar una absència i/o retard al centre, 

sense haver de trucar a l’Escola i/o d’enviar correus a diferents 

persones. 

 

 

 

 

 

 

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/388197/quarantenes-lambit-escolar-passen-10-dies-dacord-nou-protocol-del-departament-salut
https://www.edubcn.cat/comunicats_centres/20201006_PROCICAT_Pla%20actuaci%C3%B3%20curs%2020-21_Especificacions_Extraescolars.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=388624
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=388624
http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/


 

 

 

 

Creiem que és una bona iniciativa per no col·lapsar els telèfons de bon 

matí i evitar rebre una allau de correus electrònics. 

Per aquest motiu, en el clickedu hem habilitat l’opció que les famílies 

pugueu comunicar l’absència i/o retard dels vostres fills d’una manera 

fàcil i pràctica, que no comporta més de 5 segons. 

Només us heu de descarregar l’app de clickedu i entrar amb l’usuari i 

contrasenya que teniu com a mare/pare/tutor legal. 

Adjunt en el correu trobareu el document amb els passos a seguir.  

 

❖ Per l’espai viable que hi ha al menjador principal de l’Escola, 3r de 

primària passarà a dinar a les 13.00h en el menjador i ja no dinarà a 

les aules de 1r de primària. 

D’aquesta manera, l’alumnat de 1r de primària, que requereix més 

temps per dinar, podrà fer-ho sense límit de temps. 

La resta de cursos ho continuaran fent a l’hora i en l’espai que consta 

en el pla d’obertura. 

 

I ara algunes fotografies de la setmana... 

 

 

 

  

 

 


