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Atenció! Últimes novetats!
❖ Adjunt al correu trobareu la RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig,
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.
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
❖ Aquest dijous 27 de maig a les 19.00h tindrà lloc una segona trobada
per parlar del BTX Americà per aquelles famílies de nova incorporació a
l’Escola i per les que no vau poder assistir a la primera.
Us recordem que el programa DUAL HIGH SCHOOL es pot cursar en
l’alumnat de 2n d’ESO fins a 1r de BTX.
L’enllaç per connectar-vos a la reunió: TROBADA BTX AMERICÀ
Meeting ID: 935 8670 7920 l Passcode: 137596
❖ Famílies d’infantil, us recordem que aquest dijous 27 de maig a les
19.00h, tindrà lloc una sessió formativa per parlar sobre “els límits i
l’acompanyament en la frustració dels fills i filles”, a càrrec del formador i
mestre d’infantil A.P, a través del següent enllaç: XERRADA LÍMITS INF
❖ Atenció! Les setmanes que han sortit viables de les activitats d’estiu són:
CASAL D’ESTIU: TOTES
CAMPUS DE VÒLEI: TOTES, EXCEPTE L’ÚLTIMA SETMANA DE JULIOL
Us recordem els enllaços dels formularis per apuntar-vos i/o fer qualsevol
modificació. Estaran oberts fins aquest diumenge 30 de maig:
FORMULARI CASAL ESTIU: Obert a tot el públic des de P3 fins a 2n ESO.
Persona de contacte: Cristina Bosch, correu: casalestiu@escola-proa.cat
FORMULARI CAMPUS VÒLEI: Obert a tot el públic des de 4t PRI fins a 2n
BTX. Jornades matinals de 9h a 13h, amb opció de dinar a l’escola fins les
15h. 1 sortida de tot el dia/setmana.
Persona de contacte: Lali Arrufat, correu: campusvolei@escola-proa.cat

Compromesos amb el nostre barri
Aquest dissabte 29 de maig d’11h a 19h, es celebrarà el Firentitats del
barri!
La paradeta de la nostra escola estarà situada al c/de Sants entre el c/Cros i
c/Alcolea. Tenim adjudicat el número 10.
Us animem a què passegeu i feu una visita a totes les entitats del barri
després d’un any tan complicat.

