
 

 

 

Barcelona, 11 de novembre de 2020 

Newsletter 9                                           

Atenció! Últimes novetats! 

❖ Aquest 2020, malauradament, no es podrà celebrar la trobada anual als 

carrers de Sants i Creu coberta per celebrar el FirEntitats. 

Compromesos amb el nostre barri hem de reconèixer la tasca de les 

entitats i col·lectius, per això aquest dissabte 14 de novembre omplirem 

les xarxes socials amb un vídeo promocional de l’Escola amb hashtags 

com ara #firEntitats2020 #LesEntitatsSónNecessàries per contribuir en la 

seva visibilitat. 

  

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 

❖ Volem aclarir que quan una persona dona positiu, tot i que hagi estat 

confinada prèviament al dia de la prova, la quarantena li comença a 

comptar des del dia en què es realitza la prova.  

Només les persones confinades prèviament a fer-se la prova, que siguin 

negatives, poden incorporar-se al centre 10 dies després d’haver 

començat el confinament. 

❖ Quan un alumne/a dona positiu es confina el grup classe per ser contactes 

estrets, ara bé, els familiars dels contactes estrets no han de fer 

confinament, només els familiars directes de la persona positiva. 

❖ En el correu trobareu un document adjunt, elaborat pel Departament 

d’Educació, juntament amb Salut, sobre les possibles orientacions de la 

ventilació en els centres escolars; aconsellen tenir les finestres i les portes 

obertes durant 15-20 minuts cada hora. 

No obstant, sempre que el temps ho permeti el centre manté les portes i 

finestres obertes tot el dia. 

També s’estan estudiant altres tipus de ventilació mecànica per quan arribi 

el fred i no sigui possible mantenir les finestres obertes tanta estona, tot 

i que encara s’està estudiant la seva efectivitat. 

 

Aspectes propis de l’organització del centre 

❖ El poliesportiu continua tancat per això els grups perjudicats que fan 

piscina estan aprofitant aquesta hora per fer activitats d’aula, 

psicomotricitat i educació física. 

 

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