formació professional des de 1980

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del
curs 2019-2020.

Les Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius estableixen
que cada centre educatiu haurà d’elaborar el seu Pla d’Obertura previ a l’inici de les
activitats presencials amb els alumnes.
En data 5 de juny de 2020, s’ha informat als membres de la comunitat educativa del
contingut del Pla d’Obertura.
RESOLUCIÓ

1. S’aprova el Pla d’Obertura de l’Escola Edgar de Terrassa, que s’adjunta a
aquesta resolució.
2. Aquest Pla d’Obertura serà publicat a l’espai web del centre

Terrassa, 5 de juny de 2020
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PLA OBERTURA DE L’ESCOLA EDGAR DE TERRASSA
1. NORMATIVA DE REFERÈNCIA


Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització
del curs 2019-2020 i per l’organització i funcionament dels centres i els estudis
del curs 2020-2021



Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius

2. CONSIDERACIONS ESPECIALS DE LA NOSTRA ESCOLA
Ara que estem en la recta final ens hem plantejat la conveniència o no del reton
presencial a les aules. Lògicament, amb una plantilla de 15 professors i 2
treballadores de personal d’administració i serveis, la presa de la decisió final ha
estat controvertida, i per arribar a la conclusió de finalitzar el present curs de forma
telemàtica hem valorat els següents aspectes:


En el punt àlgid de la pandèmia –a causa de la manca de personal sanitari- un
alt percentatge dels nostres alumnes es van incorporar al mon laboral en
hospitals i residències de la tercera edat. Així doncs, tot i seguir de manera
estricta les recomanacions sanitàries, el perill de contagi és més alt que en
altres branques de la Formació Professional i Batxillerat.



Actualment el 100% dels nostres alumnes estan diàriament connectats amb els
seus professors.



L’acció tutorial, tant en grup com individual, és contínua (dues sessions tutorials
per setmana)

Tot i això, els professionals de l’escola estaran disponibles per resoldre qualsevol
assumpte que no es pugui solucionar per via telemàtica, prèvia petició de dia i
hora a través del correu secretaria@escolaedgar.com
Les persones que hagin de venir a l’escola han de portar mascareta, guardar la
distància de seguretat en tot moment i fer cas de les indicacions del personal del
centre.
Caldrà que els alumnes menors de 18 anys portin la Declaració responsable
signada pel pare/mare/tutors legals (en el moment de petició de la cita prèvia
l’escola facilitarà el document)
Caldrà que els alumnes majors de 18 anys portin la Declaració responsable signada
(en el moment de petició de la cita prèvia l’escola facilitarà el document)
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Per la reobertura del nostre centre, que s’iniciarà amb la Fase 2, s’han pres les
següents mesures:


Desinfecció total d’instal·lacions, mobiliari i material



Recursos materials:
Col·locació de mampares de protecció a la recepció del centre
Senyalització al terra de les distàncies de seguretat
Mascaretes quirúrgiques i guants d’un sol ús a disposició del personal
Gel hidroalcohòlic

Per últim, les mesures i estratègies a seguir per l’inici del curs 2020/21 es posaran en
funcionament a mesura que ens arribin les instruccions pertinents i es publicaran a
la pàgina web de l’escola.
3. DIAGNÒSTIC SUTUACIÓ I PREVISIONS


ALUMNAT
L’ Escola Edgar, com tots els centres docents públics i privats concertats de
Catalunya va aturar les classes presencials el dia 12 de març. La primera
setmana posterior a l’aturada es van reorganitzar els horaris per que els
professors poguessin seguir impartint els programes corresponents a l’últim
trimestre del curs 2019/20.
Durant tot el període de confinament s’han realitzat les classes per
videoconferència i s’han proposat i corregit les tasques de les diferents matèries
a través de diverses eines de la plataforma google suite (que ja era utilitzada
esporàdicament per part d’alumnes i professors a les classes presencials).
El coneixement previ de les eines utilitzades i l’edat dels nostres alumnes ha
facilitat la tasca de connexió i seguiment, ja que tots estan molt familiaritzats
amb la comunicació per via telemàtica.
Cal destacar que alguns alumnes que a l’inici del confinament no disposaven
de connexió s’han beneficiat del programa d’ajudes del Departament
d’Ensenyament i, actualment hi ha connectivitat per part de tots els alumnes
de l’escola.
Estem en condicions d’afirmar que, malgrat les circumstàncies, als pocs dies del
tancament del nostre centre l’activitat docent, tant de professors com
d’alumnes, havia assolit gairebé plena normalitat.
Així doncs l’Escola Edgar mantindrà la mateixa dinàmica de treball fins a final
de curs.
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Tot i que no es faran classes lectives presencials, els alumnes tindran la
possibilitat de venir al centre de forma voluntària en cas d’haver de alguna
gestió que no es pugui solucionar de forma virtual (recollir material, roba,
gestions específiques,..).
A nivell

de

tutoria, s’està

fent

l’acompanyament

dels alumnes,

tant

individualment com en grup, amb dues sessions per setmana. A més la
comunicació amb el grup-classe és contínua a través de l’eina classroom.
L’atenció a les famílies s’està realitzant per via telefònica, a través del correu
electrònic o per videoconferència amb cita prèvia.
Durant el mes de juny es durà a terme suport, orientació i acompanyament
tutorial sempre amb cita prèvia concertada i per aquells casos estrictament
necessaris que no es puguin resoldre telemàticament.
L’Equip Directiu intervé en aquells casos que ho requereixen.
La Secretaria del centre està donant servei telefònic i virtual a través de la
pàgina web del centre.
Al punt 2 d’aquest pla s’ha publicat el procediment a seguir per a
sol·licitar la cita prèvia, així com també les normes de seguretat a complir.


PROFESSORAT I PERSONAL D’ADMINSTRACIÓ I SERVEIS
En base a la declaració responsable i les actuacions posteriors per part del
Departament d’Educació, s’està identificant el nombre de personal que podrà
participar en les activitats presencials.
El centre ha organitzat l’assistència al centre en funció de la demanda de
sol·licituds de cita prèvia per realitzar gestions que no es puguin solucionar de
forma virtual.
Tot el personal que participarà en les activitats presencials ha estat informat de
les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures específiques i
protocols d’actuació que s’han establert per part del Departament d’Educació
i que es compliran rigorosament a l’Escola Edgar.



DISPONIBILITAT D’ESPAIS
El centre destinarà la recepció i la secretaria per a desenvolupar les activitats
abans esmentades. Únicament s’utilitzaran aquest espais i es netejaran i
ventilaran seguint la normativa establerta.
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