Instruccions de fi de curs
Atenent la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 4 de juny de 2020,
per la qual s'aprova el Protocol per a la fase 3 del procés de desescalada progressiva per
als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
•

Fins a final de curs l'alumnat continuarà el seu ensenyament de manera NO
PRESENCIAL. A partir de la fase 3, i amb cita prèvia, els alumnes de qualsevol
curs d'ESO, Batxillerat i FP, amb un màxim de 15 alumnes, sempre que es pugui
mantenir la capacitat de 4 m2 per alumne, podran assistir a tutoria d'orientació o de
matèria.
◦ A tutoria d'orientació es tractaran aspectes socioemocionals, d'orientació
educativa o professional de l'alumnat i en les tutories de matèria es resoldran
els dubtes relacionats amb aspectes curriculars. Es podrà donar suport a
l'alumnat NESE o que es trobi en situacions d'especials dificultat, amb un
màxim de 5 alumnes, a càrrec dels tutors o membres dels departament
d'orientació.
◦ Abans d'assistir al centre s'ha de concertar, sempre, cita prèvia amb el professor
o tutor corresponent ( a la pàgina web hi ha les adreces de tot el professorat).
Els tutors i professors disposaran d'un calendari on fixaran l'hora acordada i
indicaran els alumnes que hi assistiran. És molt important respectar les hores
acordades i la puntualitat. Podran sol·licitar-ho les famílies, alumnes i
professors.
◦ Aquest procés s'ha de fer amb una antelació de 24 hores.
◦ El centre disposarà de 4 aules preparades per atendre alumnat, 1 aula per 1r i
2n, 1 aula per 3r i 4t, 1 per batxillerat i 1 per FP.
◦ En tot moment es compliran les mesures de prevenció i higiene establertes per
les autoritats sanitàries i el centre.
◦ Els alumnes entraran i sortiran guardant estrictament la separació mínima de 2
metres.
◦ Es prendrà la temperatura abans d'entrar al centre educatiu. En cas de superar
els 37'5º no podran accedir-hi i hauran de contactar amb el centre de salut. A
l'entrada i sortida es disposarà de gel hidroalcohòlic per a la neteja de les mans.
També es facilitaran les mascaretes d'ús obligatori.
◦ No es compartirà material de cap tipus.
◦ Les sessions no superaran els 45'
◦ Es procedirà a netejar i desinfectar l'aula després de cada ús.
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