COMUNICAT PLA D’OBERTURA

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Montserrat Roig

COMUNICAT A L’ALUMNAT I FAMÍLIES DE L’INSTITUT SOBRE L’OBERTURA
DEL CENTRE A PARTIR DEL PRIMER DIA LECTIU EN FASE 2
(Probablement 8/6/2020)

CONSIDERACIONS GENERALS
-

Es continuarà treballant de manera telemàtica.

-

Totes les activitats presencials al centre són voluntàries per a l’alumnat.

-

Es mantindrà el calendari escolar: el 19 de juny finalitza el curs.

-

Qualsevol atenció es desenvoluparà individualment o en grups de com a màxim

15 alumnes.
-

No es preveu cap activitat que impliqui desplaçaments fora del centre ni trobades

amb persones d’altres centres.
-

Quasi el 20% del personal docent i no docent de l’institut no podrà assistir al

centre per motius sanitaris o de conciliació familiar, d’acord amb les instruccions de les
autoritats Sanitàries i d’Educació.
-

L’assistència al centre, d’acord amb el Pla d'obertura s’organitza a través de

convocatòria i/o sol·licitud de cita prèvia a través del correu del professorat.

REQUISITS PER A L’ACCÉS AL CENTRE
Per tal que qualsevol persona (alumne o familiar) pugui accedir al centre ha de complir
els següents requisits:
-

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.

-

L’alumnat haurà de presentar la declaració responsable següent:
Majors d’edat

Menors d’edat
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MESURES DE PROTECCIÓ
Tot el professorat, alumnat i famílies que hagi d’anar al centre ho farà amb mascareta.
En entrar al centre, caldrà desinfectar-se les mans amb una solució hidroalcohòlica
que el centre col·locarà a les entrades de l’edifici.
En tot moment es respectarà la distància física mínima de 2 metres i s’evitaran espais
compartits.

En aquest enllaç podeu descarregar el Pla d'obertura del nostre centre.

Gràcies per la vostra col·laboració.
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