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Newsletter 5                                           

Atenció! Últimes novetats! 

❖ Ahir dimarts dia 13 vam tenir, per primera vegada, la unitat mòbil a 

l’Escola per fer una PCR a un curs de la secundària per un cas d’un alumne 

positiu. La gestió va ser ràpida i la prova gairebé indolora.  

Volem aprofitar el tema per explicar-vos el protocol d’actuació per si ens 

torna a passar. Adjunt al correu trobareu el document. 

 

Important! Aquelles famílies que encara no heu portat l’autorització per 

poder realitzar la PCR als vostres fills/es, en cas que un alumne doni 

positiu i la unitat mòbil es desplaci al centre, us demanem que la feu 

arribar l’abans possible al tutor/a. 

 

❖ Davant els rebrots continus que estan sorgint a la població, és de vital 

importància que tothom, a partir dels 6 anys, porti la mascareta al centre, 

durant la jornada lectiva. Com sabeu la normativa va variant segons 

l’evolució de la situació. 

Avui ens han fet arribar un comunicat de la Generalitat, juntament amb el 

Departament d’Educació, on es detalla la normativa de l’ús obligatori de 

la mascareta al centre, especificant que també és obligatòria dins 

dels grups bombolla. 

Nosaltres com a centre ho portem fent així des del primer dia. 

No obstant, degut a la importància del moment s’estan estudiant possibles 

amonestacions per aquells alumnes que a vegades es treuen la mascareta 

o la porten mal posada. 

En aquest sentit, demanem el suport de les famílies perquè feu 

consciència als vostres fills/es de la importància que té un ús correcte per 

evitar el contagi. 

 

Aspectes propis del Departament d’Ensenyament 

❖ Com sempre, us adjuntem l’enllaç on podeu fer la cerca de centres 

escolars de Catalunya i veure la situació actual de grups confinats: 

Escola Segura 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

Aspectes organitzatius del centre 

❖ Ahir dimarts dia 13 van començar les activitats extralectives a l’Escola! 

 

❖ Us recordem que podeu justificar les absències dels vostres fills/es a 

través de la plataforma clickedu, tant des de l’app com des de la sessió 

del PC. Si teniu qualsevol problema tècnic podeu contactar a través del 

següent correu: incidencies@escola-proa.cat 

 

Fotografies de la setmana... 
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