CIRCULAR PLA DE REOBERTURA I FINAL DE CURS A L’ESCOLA L’HEURA – JUNY 2020

Benvolgudes famílies i tutors/es legals,
A continuació, us explicarem el Pla d’Obertura de l’Escola a partir de la FASE 2 de la
desescalada , segons els principis i les recomanacions establertes pel Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA, EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
No es preveu el servei presencial per als alumnes de Primària. La docència continuarà sent
telemàtica fins el 19 de juny, últim dia del curs escolar.
Quan sigui necessari, a partir de la fase 2, els tutors o les tutores podran realitzar atenció
personalitzada presencial amb l’alumnat a l’escola, com a mesura excepcional. Sempre s’haurà
de concertar dia i hora.
A partir del 15 de juny, realitzarem un horari específic, sempre concertat amb les tutories, per
tal que tot l’alumnat pugui venir un dia a l’Escola a fer un acomiadament amb el seu tutor,
recollir el seu material, rebre l’orientació de deures per l’estiu. Aquesta trobada serà
voluntària. Els tutors de cada grup quedaran amb les respectives famílies perquè vinguin un
dia i una hora concreta.
Els alumnes hauran de portar mascareta higiènica i la declaració responsable que s’adjunta,
omplerta i signada, per tal de garantir que es comprèn la importància de no portar els infants
amb símptomes a l’Escola i que cal informar al centre de l’aparició de qualsevol cas de COVID19 en l’entorn familiar de l’alumnat.

PROGRAMES FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL (PFI)
I DE TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA (PTVA)
Tampoc es preveu el servei presencial per als alumnes de PFI. La docència continuarà sent
telemàtica fins el 19 de juny, últim dia del curs escolar.
Quan sigui necessari, els tutors o les tutores podran realitzar atenció personalitzada presencial
amb l’alumnat, com a mesura excepcional.
A partir del 15 de juny, realitzarem un horari específic per tal que l’alumnat pugui venir un dia
a l’Escola a recollir el seu material i fer un acomiadament amb el seu tutor. Aquesta trobada
serà voluntària. Els tutors de cada grup quedaran amb les respectives famílies perquè
vinguin un dia i una hora concreta.
Els alumnes hauran de portar mascareta higiènica i la declaració responsable que s’adjunta,
omplerta i signada, per tal de garantir que es comprèn la importància de que els alumnes no
vinguin amb símptomes a l’Escola i que cal informar al centre de l’aparició de qualsevol cas de
COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumnat.

AVISOS
Els informes es donaran a les famílies els dies que es marqui l’acomiadament amb els tutors.
Les entrevistes es realitzaran de forma telemàtica.

REQUISITS PER A L’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA
Per assistir a l’Escola, l’alumnat ha de complir els següents requisits:
- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, malestar, dificultat
respiratòria, diarrea...) o amb qualsevol quadre infecciós.
- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat i simptomatologia compatible en els
14 dies anteriors.
- Calendari vacunal al dia. - Absència de malalties cròniques d’elevada complexitat: malalties
respiratòries greus, malalties cardíaques greus, malalties que afecten el sistema immunitari,
diabetis mal controlada o malalties neuromusculars.

Gràcies per la vostra comprensió, som molt conscients de les dificultats de la situació actual.
Esperem retrobar-nos el més aviat possible. Moltes gràcies.
Atentament,
La Direcció.

