
 

 

Barcelona, 8 de gener de 2021 

 

Noves mesures aprovades en la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per 

la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública 

per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori 

de Catalunya: 

 

1. Restricció de mobilitat reduïda del municipi 

 

Durant 10 dies no està permès sortir fora del municipi sense motius 

justificats. 

Totes aquelles famílies/alumnes que s’hagin de desplaçar del seu 

municipi per venir a l’Escola podran justificar el seu desplaçament 

portant a sobre el certificat autoresponsable, marcant la casella 

“assistència a centres universitaris, docents i educatius incloses les 

escoles d’educació infantil”. 

Podeu trobar el certificat per imprimir-ho en el següent enllaç: 

CERTIFICAT AUTORESPONSABLE 

 

2. Reducció de la presencialitat d’estudis postobligatoris (BTX) 

 

Es redueix la presencialitat només dels cursos del Batxillerat. 

Com ja es va fer anteriorment, es portarà a terme el sistema híbrid 

(classes telemàtiques i presencials). 

Amb motiu del període de temps contemplat en la normativa vigent, 

procedim a informar-vos de l’horari de la setmana vinent: 

- Dilluns 11 i dimecres 13 assistirà presencialment 1r de BTX (en 

horari de matí i tarda). 

- Dimarts 12, dijous 14 i divendres 15 assistirà presencialment 2n de 

BTX (en l’horari habitual). 

Si més endavant les mesures es prorroguessin, els tutors/es 

informaran de l’horari als cursos corresponents. 

3. Es suspenen les activitats extraescolars que suposin barreja 

d’alumnes 

 

En el nostre cas, les activitats extraescolars des de P3 fins a 5è de 

primària continuen endavant gràcies a la nova modalitat que vàrem 

proposar a finals del primer trimestre, la qual manté al grup bombolla. 

Per aquest motiu es mantenen els horaris i les activitats. 

Amb aquesta organització no hi ha cap contraindicació en fer les 

activitats en espais interiors. 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/


 

 

 

 

Pel que fa a les extraescolars de 6è de primària fins a la secundària 

només es mantenen aquelles activitats que siguin esportives.  

La normativa vigent ha decretat que aquestes han de ser a l’aire lliure 

i amb mascareta. 

Per aquest motiu, hem habilitat diversos espais al pati per poder 

realitzar-les. 

De moment, els espais tancats com el poliesportiu, queden inhabilitats. 

 

Aprofitem per recordar-vos que les extraescolars comencen la setmana 

vinent. 

Aquells alumnes que es vulguin apuntar, poden fer-ho enviant un 

correu a extra_lectives@escola-proa.cat, o bé trucant per telèfon al: 

93.421.95.29, extensió: 205 

 

4. Les piscines municipals resten obertes amb excepcions 

 

El poliesportiu CEM La Bordeta ens ha comunicat que només poden 

oferir piscina en horari lectiu als grups bombolla; això vol dir, que els 

cursos que fan piscina lectiva amb el seu grup bombolla, l’activitat 

continua endavant, en canvi els alumnes que fan piscina 

extralectiva, queda suspesa fins a nou avís. 
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