
 

 

 

Barcelona, 2 de desembre de 2020 

Newsletter 12                                         

Atenció! Últimes novetats! 

❖ En un principi, dilluns vinent dia 7 de desembre, passaríem a la fase dos 

en la desescadala però amb les dades d’ahir encara està per determinar. 

La Generalitat ho confirmarà al llarg d’aquesta setmana. 

Adjunt al correu trobareu una imatge visual que resumeix què es pot fer 

en cada fase.  

❖ La setmana vinent és festiu dilluns i dimarts! Des de l’Escola us desitgem 

que tingueu un bon pont però recordeu que no hem de baixar la guàrdia 

en extremar les precaucions. La situació encara és complexa. 

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 

❖ Aquesta setmana estem fent el recapte d’aliments per a la Parròquia Sant 

Medir. La recollida es farà fins divendres al migdia. 

❖ Ahir es van gravar els assajos del vídeo de Nadal que serà la felicitació 

nadalenca d’aquest any. 

Malauradament, no podem fer el festival de Nadal a l’Escola però el vídeo 

s’ha gravat amb la mateixa il·lusió! 

❖ El dia 9 de desembre comencen les extraescolars amb els grups estables 

des de P3 fins a 5è de primària. Per aquelles famílies que encara no us 

hàgiu apuntat i ho vulgueu fer de cara el segon trimestre, les inscripcions 

estaran obertes al llarg de tot el curs, ja que en ser amb el grup estable 

no hi ha limitació de places. 

❖ Ahir es va enviar un comunicat per a les extraescolars de 6è de primària 

fins a secundària. Tots els interessats/des han de fer la sol·licitud 

d’inscripció contestant el següent qüestionari abans d’aquest diumenge: 

https://forms.gle/hoG7DeEqU85EW4Dk7 

Us avancem que les activitats de futbol i voleibol han sortit viables i podran 

començar el dia 10 de desembre! 

En tornar del pont us enviarem els grups formats i l’horari definitiu (es 

faran els dimarts i dijous a partir de les 18.00h). 

Els alumnes apuntats que es vulguin quedar al centre a partir de les 

17.00h tindran l’aula de la mediateca i d’informàtica habilitada sense cap 

cost addicional. 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/
https://forms.gle/hoG7DeEqU85EW4Dk7
https://forms.gle/hoG7DeEqU85EW4Dk7


 

 

 

Fotografies de la setmana... 

 

  

 

  


