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Atenció! Últimes novetats!
❖ El dia 5 de febrer es va aprovar la resolució 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.
Aquestes mesures van entrar en vigor aquest dilluns dia 8 de febrer.
Trobareu el document adjunt al correu.
❖ Pels canvis introduïts en les noves mesures, informem que BTX torna a la
presencialitat diària de les classes.
❖ L’àmbit d’extraescolars i d’esports són uns àmbits molt perjudicats en el
seu funcionament degut a les mesures restrictives de la pandèmia.
El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona ha fet arribar un comunicat a
les diferents administracions competents, per tal que en el decret que ha
de regular les mesures restrictives de l’activitat, s’equipari l’esport escolar
amb el federatiu i no es mantingui el greuge comparatiu que hi ha
actualment entre nois i noies en edat escolar, limitant la seva activitat
depenent del tipus de llicència que tramitin.
❖ Com molts de vosaltres ja sabeu, ahir dimarts l’Escola Proa va sortir en
una notícia d’un diari que preferim no fer esment.
Una notícia, condicionada per temes polítics en què es va utilitzar el nom
i la imatge de la nostra Escola per parlar d’aspectes que no reflecteixen
en cap cas el nostre ideari.
Volem agrair la solidaritat i suport que vam rebre per part de moltes
famílies i comunicar-vos que es prendran les mesures corresponents
contra aquest fet.
Proa és una escola catalana, activa, plural i diversa formada per persones
que tenen la capacitat de defensar els valors que formen part del nostre
ideari.
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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
Aspectes propis de l’organització del centre
❖ Aquesta setmana a Proa estem de celebració de Carnaval!
Divendres 12 de febrer, Infantil i Primària gaudirà de la festivitat al pati
amb balls, cançons i disfresses.
Com no volem que les famílies us ho perdeu, ho gravarem en Directe a
través de l’InstaGram de l’Escola.
En principi, quan s’emet un vídeo en directe, Instagram avisa als seus
seguidors.
No obstant, el vídeo quedarà enregistrat 24h a les “històries” per a qui ho
vulgui veure a posteriori.
L’horari de retransmissió, aproximat, serà:
Infantil: Començarà a les 16.00h fins les 16.30h
Primària: Començarà a les 11.45 fins les 12.45h
Els cursos actuaran per odre, de petits a grans, i faran una dansa
d’uns 2-3 minuts cadascun.
❖ Us recordem que heu de confirmar la plaça de continuïtat de cara al proper
curs abans del 15 de febrer, a través del següent formulari:
CONFORMITAT DE PLAÇA

Fotos de la setmana...
❖ Us recordem que les fotos i vídeos de la setmana es pengen a l’InstaGram
de l’Escola Proa. Si encara no ens seguiu, ho podreu fer a:
https://www.instagram.com/escola_proa/

