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Newsletter 10                                           

Atenció! Últimes novetats! 

❖ Segons indicacions de Salut pública, les persones que han passat la 

malaltia covid-19 en els últims 3 mesos estan exemptes de fer-se la 

prova PCR i també de fer la quarantena. 

❖ Adjunt al correu trobareu un document de l’Agència de Salut pública on 

modifiquen alguns criteris sobre les quarantenes del grup de convivència 

estable: 

Fins ara, els contactes estrets de persones positives, aïllats per precaució, 

podien tornar a l’Escola passat els 10 dies de confinament, sempre i quan 

tinguessin els resultats de la prova PCR i aquest fos negatiu; ara, Salut 

indica que els contactes estrets poden tornar a l’Escola passats els 10 

dies de confinament, tot i que no tinguin els resultats de la prova PCR o 

no se l’hagin fet. 

Recordem, però, que les persones positives la seva quarantena 

comença a comptar des del dia que es fan la prova. 

 

Aspectes propis del Departament d’Educació 

❖ 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 

 

Aspectes propis de l’organització del centre 

❖ Aprofitem per explicar que la secundària a Proa imparteix diverses 

matèries i optatives en les quals es barreja el curs sencer; per aquest 

motiu quan hi ha un cas positiu a un grup, s’ha de confinar el curs i no el 

grup, és a dir 60 alumnes en cas de la secundària i 102 en cas del BTX. 

És per això que volem donar-vos tranquil·litat quan veieu un nombre 

elevat de persones confinades en l’aplicatiu d’Escola segura; les persones 

confinades no vol dir en cap cas que siguin persones positives. 

D’altra banda podem estar molt contents perquè, tenint en compte que a 

l’Escola som 894 alumnes i més de 100 treballadors, aquest trimestre 

només hem tingut confinament en els següents cursos: 

1r de BTX (1 vegada), 3r ESO (1 vegada) i 4t ESO (2 vegades). 

❖ Properament, les famílies des d’infantil fins a 2n d’ESO, rebreu un nou 

plantejament de les extralectives, per tal de poder fer-les de manera 

presencial, mantenint el grup bombolla de l’aula.  

Esperem que sigui del vostre interès per poder fer-ho viable! 

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