Barcelona, 4 de novembre de 2020
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Atenció! Últimes novetats!
❖ Des del passat 29 d’octubre es van aprovar en el DOGC noves mesures de
restricció. El BTX i les activitats extralectives són els serveis que es veuen
més afectats.
Adjunt al correu trobareu la resolució oficial, concretament en la plana 7,
punt 12.
No obstant, darrerament el Departament d’Educació ens ha confirmat que
el BTX pot optar per un model híbrid que garanteixi la presencialitat dels
seus alumnes un 50% de la seva jornada lectiva.
Ja s’han presentat els horaris amb aquesta nova mesura, que en principi
han de durar tot el 1r trimestre.
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
❖ En el correu trobareu adjunt un document de l’agència de Salut pública on
s’aclareix quan un alumne/a es considera contacte estret positiu o no.
Aspectes propis de l’organització del centre
❖ Són moltes les famílies que us pregunteu quina serà la ventilació de les
aules quan arribi el fred.
De moment, el Departament d’Educació no ens ha fet arribar cap altra
consigna que la de mantenir una ventilació natural.
No hi ha cap contraindicació en tenir les finestres i les portes obertes amb
la calefacció engegada.
No obstant, us demanem que els dies de fred, els alumnes comencin a
venir vestits amb capes de roba i portar abrics.
❖ A partir de demà provarem que cicle superior esmorzi al pati a les 10.15h
en comptes de fer-ho a l’aula.
❖ Properament, Infantil farà una segona tanda de reunions de famílies,
telemàticament, per parlar del curs.
Com sempre, us demanem que quan cliqueu a l’enllaç del meet, tingueu
obert el correu de l’alumnat per tal que la sessió es sincronitzi i us
connecteu a la videoconferència a través del correu de l’Escola i no amb
el vostre personal.

D’aquesta manera l’equip professional pot controlar l’assistència de les
famílies i evitar correus aliens.
Si teniu algun dubte informàtic sobre el funcionament del correu de
l’alumne/e o de la plataforma del clickedu, us podeu adreçar al
Departament d’informàtica en la següent adreça:
incidencies@escola-proa.cat
Fotografies de la setmana...

