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Atenció! Últimes novetats!
❖ L’Escola vol transmetre tranquil·litat a totes aquelles famílies que s’estan
veient involucrades en cursos on hi ha alumnes positius o bé contactes
estrets de positius.
Malauradament, ens trobem en una 3a onada on hi ha un increment
considerable de casos.
Per aquest motiu, us demanem que fins que la situació no millori, seria
recomanable que si algú de casa vostra està pendent d’obtenir els
resultats d’una PCR, mentrestant, els vostres fills/es no vinguessin a
l’Escola perquè podrien ser possibles positius.
És important actuar amb consideració i prevenció.
❖ Quan hi ha un cas positiu a l’Escola s’explica la situació al nostre CAP de
referència i és Salut Pública qui decideix en tot moment les actuacions que
s’han de fer.
Si determinen un confinament grupal, automàticament activen la unitat
mòbil per venir a fer les PCRs als alumnes implicats.
Nosaltres no tenim potestat per activar aquestes unitats mòbils i per tant,
tampoc per determinar el confinament.
La nostra tasca és comunicar a les famílies del grup corresponent les
decisions del Gestor Covid.
Hem de ser conscients que els criteris per valorar el confinament grupal
van variant segons la situació i el que determina Salut Pública, però en tot
cas, les decisions sempre les prenen els experts en el tema.
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 persones confinades:
Escola Segura
❖ La setmana passada us comunicàvem que per fi el Departament
d’Educació va fer un cribratge als professionals de l’Escola i ja hem
obtingut els resultats; tots han sortit negatius.

Aspectes propis de l’organització del centre
❖ L’Escola Proa s’ha engrescat a tenir INSTAGRAM! Anirem penjant
activitats del dia a dia i retransmeten en directe algunes festivitats que
esperem que siguin del vostre interès.
Animeu-vos a seguir-nos i fer extensiu el nostre perfil.
Ho trobareu a l’app d’InstaG cercant “Escola Proa” o bé, a través del
següent enllaç: https://www.instagram.com/escola_proa/
❖ Us recordem que els cursos de 5è i 6è de primària ja tenen disponibles a
les aules els carretons per desar els seus ordinadors portàtils durant la
setmana i no haver-se’ls d’emportar cada dia a casa.
Aquests carretons queden guardats sota clau i tenen endolls per poder
deixar l’ordinador per carregar.
A més a més, si hi hagués un robatori a l’Escola, aquests estarien
assegurats.
❖ Com sabeu, entre ahir i avui, l’alumnat de l’Escola Proa ha participat en la
cursa contra la fam.
Us volem agrair les vostres aportacions i felicitar a tots els corredors/es!
Fotos de la setmana...

