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Atenció! Últimes novetats! 

❖ Adjunt al correu trobareu la RESOLUCIÓ SLT/1278/2021, de 30 d'abril, 

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, fins a la fi de l’estat d’alarma. 

❖ El Govern anuncia que aquest dissabte a les 12 de la nit decaurà el 

confinament nocturn i perimetral de Catalunya. Trobareu la nota de 

premsa en el següent enllaç: FI DE L’ESTAT D’ALARMA 

❖ Com sabeu, l’Escola sempre ha comunicat els casos positius al grup 

pertinent, indiferentment que calgués confinament grupal o no. 

Des d’indicacions del CAP ens han explicat que ara només podem 

comunicar els positius en cas que s’hagi d’activar la unitat mòbil i en 

conseqüència es doni un confinament grupal, ja que el fet de comunicar 1 

positiu quan no hi ha confinament grupal assenyala de manera indirecta 

qui podria ser l’alumne/a positiu/va, per la seva absència a l’Escola. 

Per saber el nombre de positius de l’escola, sense especificar el curs, ho 

podreu veure, com sempre, a l’enllaç d’escola segura que us adjuntem 

en el següent punt. 

 

Aspectes propis del Departament d’Educació 

❖ Us adjuntem l’enllaç on podeu fer la cerca de centres escolars de 

Catalunya i veure la situació actual de persones/grups confinats:  

Escola Segura 

Aspectes propis del centre  

❖ Ja estan obertes les preinscripcions del casal d’estiu i del campus de vòlei 

fins al 16 de maig! 

Us facilitem l’enllaç per apuntar-vos i agrairem que el feu extensiu a tots 

els vostres coneguts i conegudes que estiguin interessats/des en gaudir 

d’un estiu ple de novetats i sorpreses! 

FORMULARI CASAL ESTIU (des de P3 fins a 2n ESO. Opció de matí i tarda). 

Persona de contacte: Cristina Bosch, correu: casalestiu@escola-proa.cat 

 

FORMULARI CAMPUS VÒLEI (des de 4t PRI fins a 2n BTX. Agrupació 

segons nivell. Jornades matinals de 9h a 13h amb 1 sortida setmanal fins 

les 17h. Opció de dinar a l’escola de 13h a 15h). 

Persona de contacte: Lali Arrufat, correu: campusvolei@escola-proa.cat 

 

https://govern.cat/gov/acords-govern/10801/el-govern-anuncia-que-dissabte-a-les-12-de-la-nit-decaura-el-confinament-nocturn-i-perimetral-de-catalunya
http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/escolasegura/
https://forms.gle/GaK8n1Byior1gu1c6
mailto:casalestiu@escola-proa.cat
https://forms.gle/TFBWZthN1McoySLy9
mailto:campusvolei@escola-proa.cat


 

  

 

❖ Aquest dijous 6 de maig a les 19.00h tindrà lloc una trobada per 

videoconferència per parlar sobre el BTX Dual per a totes les famílies de 

secundària que estiguin interessades en què els seus fills/es estudiïn una 

doble modalitat. 

La conferència anirà a càrrec de la Sra. Anna Pujol (Àrea-Mànager 

d’Academica school) i l’Alba Morros (coordinadora de BTX americà a 

l’Escola Proa). Enllaç: REUNIÓ BTX DUAL 

Meeting ID: 917 8920 8194 

Passcode: 174189 

 

Compromesos amb el nostre barri 

*Ens arriba del Secretariat d’Entitats de Sants, 

Hostafrancs i la Bordeta: 

Us fem arribar informació sobre el concurs de 

cartells del Correllengua, que té una categoria 

infantil per a nens i nenes de 0 a 12 anys.  

El dibuix guanyador tindrà un lot d’obsequi i serà 

la imatge del mural gegant a la rambla de Sants 

el dissabte 16 d’octubre. 

Trobareu tota la informació aquí: CORRELLENGUA 

 
 
 
*Ens arriba de la Coral de Sant Medir: 
 

La Coral Sant Medir us anunciem que enguany 

celebrem el nostre 65è aniversari i ho celebrem 

amb un gran concert al Teatre Grec, el dia 24 de 

maig, a les 18.00h.  

Serà un concert de retrobament després de mesos 

sense cantar junts i per fi podrem oferir el que més 

ens agrada fer, que és cantar. 

Serà una gran festa col·lectiva dels nostres 

cantaires, familiars, amics, seguidors i població del 

Districte en general. Vol ser, també, un gran premi 

a l'esforç de superació de la nostra entitat. 

Si has format part de la Coral en algun moment o 

n'has estat molt a prop, saps que és un moment 

important com a entitat, i per això ens agradaria 

molt poder comptar amb la teva assistència. 

Pots reservar la teva entrada a:  

CONCERT CORAL SANT MEDIR 

https://ave.zoom.us/j/91789208194?pwd=aWJhN09TU1pMRTF0cnA2MnkycHVvQT09
https://www.secretariat.cat/correllengua-cartells-2021
https://p.berrly.com/corstmedir/events/5039

