
 
 

 

 

 

Instruccions d’obertura de l’EA Viticultura i Enologia 

Sant Sadurní d’Anoia a 29 de maig de 2020 

Benvolguts/des alumnes i famílies,  

seguint les instruccions del Departament d’Educació, l’Escola Agrària de Viticultura i Enologia obrirà 
les seves portes el proper 1 de juny si ens trobem en Fase 2. La obertura està condicionada a la greu 
situació que hem viscut aquests mesos i que encara suposa un perill. És per això que, durant els 
mesos de Juny i Juliol, cal tenir en compte els següents aspectes: 

� Les classes del curs 2019-2020 acabaran en format telemàtic el 5 de juny. 
� No hi haurà classes lectives presencials. 
� El retorn al centre per part dels alumnes és voluntari  i cal sol·licitar-lo (reviseu 

els requisits de reincorporació al  centre) mitjançant els tutors. 
� Només es pot assistir al centre si es té una convocatòria (data i hora) per part del tutor i 

aquesta assistència està justificada. 
 

Activitats presencials al centre : 

� Trobades amb el tutor/a per fer un acompanyament tutorial i orientació pedagògica del curs 
19/20 i estudis posteriors pel curs 20/21 a petició de l’alumne. 

� Trobades amb el professorat per una atenció individual i presencial a petició de l’alumne. 
� Exàmens de segona convocatòria (convocatòria extraordinària) del 22 al 26 de Juny. Tan sols 

per alumnes de segon curs i per les UF que indiquin els professors. Us farem arribar un horari 
indicant els exàmens extraordinaris i el format (telemàtic o presencial). Als alumnes que per 
alguna raó no puguin o vulguin fer els exàmens presencials se’ls hi oferirà una alternativa 
telemàtica. Els alumnes de primer curs faran els exàmens extraordinaris al Setembre. 

� Activitats pràctiques a vinya per alumnes de segon curs de GS Vitivinicultura. 

 Requisits per poder assistir al centre: 

� L’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. 
� Tenir el calendari de vacunes al dia. 
� Presentar una declaració responsable  de les famílies o persones tutores per la qual els seus 

fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu o en el cas de majors d’edat 
signats per ells. Els tutors us el faran arribar i també el podeu trobar al moodle del centre. 

� Informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn de 
l’alumne i mantenir un contacte estret amb l’Escola davant de qualsevol incidència. 

Mesures de protecció i prevenció: us adjuntem un document indicant les mesures de protecció a 
tenir en compte. El centre ha adoptat i aplicarà totes les mesures de seguretat establertes però la 
seguretat requereix l’esforç i el compromís de tots: el centre, les famílies i l’alumnat. 

Salut i cuideu-vos molt! 

La Direcció 


