PLA D’OBERTURA de L’ESCOLA
MONTSERRAT
(quan s’entri en Fase2 de la desescalada Covid-19)

Informacions generals:

-

El centre romandrà obert però no hi haurà cap tipus d’activitat lectiva.

-

Al centre no hi romandrà de forma permanent cap docent. Per condició de
vulnerabilitat hi hauran docents que de cap manera podran fer cap tipus de treball
presencial-

-

Es continuarà treballant de manera telemàtica. No es faran classes, proves o
activitats curriculars dins del centre durant la reobertura.
El retorn al centre per part de l’alumnat és voluntari.

-

- Es mantindrà el calendari escolar: el 19 de juny finalitza el curs. L’assistència de
l’alumnat i les activitats durant la reobertura, estan restringides als supòsits i
formats que us detallem en aquest PLA D’OBERTURA, atenent sempre les
indicacions de les autoritats sanitàries pel que fa a mesures de prevenció, higiene i
distanciament físic, en especial les emeses específicament per a la comunitat
educativa.
- L’assistència de l’alumnat a partir de l’1 de juny es farà prèvia demanda al
tutor/a i s’haurà de presentar una declaració responsable conforme es compleixen
els requisits indicats en aquest PLA D’OBERTURA. Important veure les mesures
de seguretat que s’adjunten (*)

Activitats durant la reobertura
-

Tal i com estava previst en la PGA l’alumnat disposarà d’una setmana de reforç de
cara a preparar la segona convocatòria de les UFs suspeses, aquest reforç es farà
online a través de les plataformes moodle i/o google classroom.

-

Es mantindran les videoconferències setmanals de tutoria.

-

L'acompanyament personalitzat de l’alumnat que ho sol·liciti (de segon curs) té
previst un horari marc de 9 a 13h pels cursos de matí i de 16 a 19 pels cursos de
tarda. L’alumnat haurà de demanar cita prèviament (amb 24 hores d’antelació)
amb el tutor/a a través del correu electrònic del seu tutor o del seu Whatsapp. I si

s’escau, podrà assistir a l’entrevista amb un únic familiar.
-

La segona convocatòria es farà telemàticament essent avaluada els dies 8,9 i 10 de
juny.

-

Els tutors faran una tutoria individualitzada amb una vídeo trucada amb els alumnes
per tal de donar els butlletins de notes en format .pdf l’última setmana del curs

* Mesures de seguretat:
Requisits per poder venir presencialment al centre:
-

-

-

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Que no siguin o
hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia
compatible en els 14 dies anteriors.
Calendari vacunal al dia.
En cas que l’alumnat presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà
de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de
referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per
a la CovID-19: Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de
suport ventilatori. Malalties cardíaques greus. Malalties que afecten al sistema immunitari
(per exemple aquells infants que precisen tractaments immunosupressors). Diabetis mal
controlada. Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la
temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla
tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà
assistir al centre.

