Circular informativa 1
Inici de curs 9 de setembre de 2020
Benvolguts alumnes, famílies
Com ja sabeu el curs passat va acabar d’una manera molt diferent a causa de la COVID-19.
Aquest nou curs se’ns presenta ple de reptes i canvis que hem de tirar endavant entre tots i
intentar, en la mesura del possible, prioritzar l’activitat lectiva presencial. Tot i aquestes noves
mesures, des de l’escola procurarem seguir donant resposta, acompanyament i una oferta
educativa de qualitat a tots els alumnes.
Així doncs el proper dia 14 de setembre comença l’activitat escolar i tenint en compte les
instruccions rebudes per part del Departament d’Educació i de Salut, hem adaptat alguns
aspectes organitzatius a les noves mesures sanitàries. No obstant això, perquè tot funcioni,
l’aspecte més important és la conscienciació i la responsabilitat individual cap a tots aquests
canvis.
Algunes d’aquestes mesures les trobareu en aquesta circular informativa i que cal que llegiu
amb atenció. També podreu trobar tota la informació a la pàgina web de l’escola, on en pocs
dies, una vegada rebem les darreres instruccions dels Departaments d’Educació i Salut, hi
publicarem el Pla d’Organització d’obertura.
De cara als primers dies de curs, tal com s’indica a la circular, cal destacar:
1. Primer dia d’activitat: dia 14 de setembre (excepte Cicles formatius de Grau Superior, que
serà el dilluns dia 21). Per tal de poder organitzar i informar adequadament com es preveu
el funcionament d’aquest curs, s’ha previst una tutoria on s'explicarà el funcionament del
curs. Aquesta tutoria tindrà una organització que està explicada a la web de l’escola.
www.eartvic.net/
2. Aquesta data s’informarà a l’alumnat del nivell d’organització específicade cada curs/cicle
i de cada assignatura així com de la formació dels 1/2 grups classe que seran a partir dels
que es gestionarà la semipresencialitat dels estudis d’enguany.
Aquest fet suposarà que l’horari es desenvoluparà en la modalitat de presencial i telematica
en el cas de en grups nombrosos, i l’assistència a l’escola els dies de presencialitat seguirà
la següent seqüència, dies alterns i setmanes alternes.
GRUP CLASSE 1. (½ grups) GRUP 1a i GRUP 1b
GRUP 1a: Setmana1 dl/dc/dv presencial, dt/dj telemàtica.
GRUP 1b: Setmana1 dl/dc/dv telemàtica, dt/dj presencial.
i la setmana 2 a l’inversa.
Les jornades en que l’alumne no assisteix a l’escola treballa des de casa mitjançant
plataformes digitals, streaming o fent treball assignat.

Accés a l’escola:
● Només personal del centre (llistat d'assistència)
● Lliurar el document: “Declaració responsable” 1tant per alumnes majors d’edat, com de les
famílies en cas d’alumnes menors. Sense aquest document degudament signat, no es pot
accedir al centre.
● Absència de simptomatologia COVID-19 (control des de consergeria i a les
aules)
•
•
•
•
•
•

Febre o febrícula
Vòmits i/o diarrees
Tos
Mal de cap
Dificultat per a respirar
Malestar

•
•
•
•

Mal de coll
Calfreds
Alteració del gust o de l’olfacte
Dolor muscular

● Presa de temperatura (control a l’entrada per consergeria, més professorat de
guàrdia)
● Ús obligatori de mascareta durant tota l’estada a l’escola.
● Neteja de mans
● Hi haurà una escala per pujar (entrant a l’escola a la dreta) i l’altra per sortir (entrant a
l’escola a l’esquerra). Estaran degudament senyalitzades.
● Porta de vidre tancada

1
Aquests

documents està penjat al web del centre.

Reunions amb famílies i persones de fora del centre educatiu:
Aquestes reunions han de ser telemàtiques, a excepció d’aquelles que siguin com màxim de 10
persones i imprescindibles de fer presencialment, i en les quals sempre cal aplicar totes les
mesures de prevenció (mascareta, distància, rentat de mans, neteja, desinfecció i ventilació de
l’espai, etc.). En els casos en què les reunions no puguin ser telemàtiques pel perfil de les
persones convocades, s’habilitaran des del centre educatiu altres mecanismes de comunicació
a través del telèfon mòbil.

Activitat a l’aula
● Els alumnes desinfectaran la taula i la cadira que hagin utilitzat en finalitzar la sessió.
● El professorat també haurà de desinfectar la taula, la cadira, així com qualsevol element
de l’aula que hagi tocat.
● Es ventilarà l’aula com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3 vegades
més durant el dia i almenys durant 10 minuts cada vegada. Es recomana que, en la mesura
que sigui possible, es deixen finestres obertes durant les classes.
● El professorat informarà la direcció immediatament si observa algun alumne en
simptomatologia COVID-19:
•
•
•
•
•

Febre o febrícula
Vòmits i/o diarrees
Tos
Mal de cap
Dificultat per a respirar

•
•
•
•
•

Malestar
Mal de coll
Calfreds
Alteració del gust o de l’olfacte
Dolor muscular

● En aquest cas de sospita, s’ha d’actuar de la següent manera
1. Se l’ha de portar a l’espai reservat per aquests casos: antic despatx
direcció 2. Controlar que porti posada correctament la mascareta quirúrgica.
3. S’ha de contactar amb la família per tal que el vingui a buscar. 4. En cas
de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061 5. El centre ha de
informar els SSTT d’Educació mitjançant les aplicacions que el Departament
ha posat per tal efecte.
Gestió de residus
El material utilitzat per a la desinfecció del mobiliari i aparells de l’aula, es llençaran al
contenidor que hi ha dipositat a cada aula.

De cares a possibles confinaments parcials i totals: amb l’experiència del segon sementre del curs
anterior s’ha previst, tant a nivell organitzatiu com pedagògic, com actuar en cas de confinament
parcial d’algun grup, o en cas d’un nou confinament total; sempre a partir dels recursos de que
disposem i considerant la situació actual..
Finalment, donada la situació excepcional que estem vivint, us demanem que entengueu que totes
les informacions que anem enviant són vàlides en el moment d’enviament, però subjectes als
continus canvis i instruccions que van aprovant-se en funció de la situació pandèmica, i en el cas
que sigui necessària la presència al centre per part dels pares o tutors dels alumnes sempre ha de
ser amb cita prèvia i seguint els protocols establerts.

Atentament, Equip Directiu

