Barcelona, 20 de gener de 2021

Newsletter 16
Atenció! Últimes novetats!
❖ La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra ha iniciat el projecte de la
Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadà (OVAC) amb una primera fase: la nova
aplicació informàtica “Cita prèvia” per poder denunciar determinats
delictes i realitzar altres tràmits.
Adjunt al correu trobareu tota la informació.
❖ També trobareu un segon document adjunt sobre la RESOLUCIÓ
SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

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
❖ Ja ens han fet arribar les automostres PCR per realitzar, voluntàriament,
a tots els professionals de l’Escola i de la Fundació.
Aspectes propis de l’organització del centre
❖ Degut a l’increment de casos que s’estan produint, d’alumnes que han de
fer aïllament per motius diversos (la gran majoria per ser contactes estrets
de persones positives), us recordem que heu d’avisar a les gestores de
l’Escola per fer un seguiment i que el personal docent estigui assabentat
per poder oferir un treball telemàtic als alumnes afectats.
Per a casos d’infantil i primària s’ha de comunicar a:
monicagarcia@escola-proa.cat, o bé trucant per telèfon: 93.421.95.29
ext.201
Per a casos de secundària i BTX s’ha de comunicar a:
consergeriagava@escola-proa.cat, o bé trucant per telèfon: 93.421.95.29
ext.401
Per altres tipus d’absències, que no tinguin a veure amb covid19, recordeu
que podeu comunicar-ho vosaltres mateixos a través de l’app de clickedu.
❖ Com ja us hem fet saber des de les tutories, els dies 26 i 27 de gener els
alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO participaran en el projecte Cursa Contra
la Fam. Podreu trobar tota la informació al bloc de l’escola:
https://escola-proa.cat/blocs/
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