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INFORMACIÓ FAMÍLIES

Institut Olivar Gran
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Benvolgudes famílies,
El dia 14 de setembre comencem el curs i els hi volem explicar les mesures que hem de
prendre com a centre i les que han de prendre vostès com a família.
-

Totes les persones del centre hem de portar mascareta. En tot el centre hi haurà gel
hidroalcohòlic i tots els espais estaran ventilats. Es reforçarà el servei de neteja,
s’higienitzaran els espais comuns durant el matí i a la tarda es farà desinfecció de tots
els espais del centre.

REQUISITS D’ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS SEGONS LES INSTRUCCIONS DE SALUT/ESCOLA
-

Abans de sortir de casa els alumnes han de mesurar-se la temperatura. Si l’alumne
està a més de 37’5 ºC no podrà venir al centre i cal que ho comuniquin a l’institut via
telefònica o a través del correu electrònic del tutor/a.

L’alumne no pot assistir a l’institut si presenta algun dels següents símptomes:








Tos
Dificultat per respirar
Mal de coll*
Refredat nasal*
Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
Mal de panxa amb vòmits o diarrea
Pèrdua d’olfacte o gust ( infants grans i adolescents)

*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i
només s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha
febre o d’altres manifestacions de la llista.
Tampoc es pot venir al centre si l’alumne es troba en algunes de les següents
situacions:
1. Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID 19
2. Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic
molecular
3. Conviu amb una persona diagnosticada de COVID 19
4. Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da
com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID 19
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FUNCIONAMENT I ORGANITZAZCIÓ DEL CENTRE ARRAN DE LA COVID-19
Per tal de donar resposta a les indicacions del Departament d’Educació i del Departament de
Salut, s’han esglaonat les entrades i sortides per accedir al centre.
S’han habilitat 7 punts d’accés, 4 a l’edifici principal i 3 a l’Escola d’Hostaleria.
A l’hora d’esbarjo, s’han sectoritzat diferents zones per nivells.
*** El Pla d’actuació Covid-19 del centre, en el qual hi consten totes les mesures de gestió i
organització, el poden consultar a la pàgina web del centre en format esborrany, pendent de
la seva aprovació per part del Consell Escolar.

NOVETATS D’AQUEST CURS
S’ha creat un correu amb el domini “olivargran.cat” per a tot l’alumnat, el qual es
proporcionarà el primer dia de curs. En aquest correu s’enviaran els codis per tal d’accedir a les
llicències digitals a partir del 14 de setembre. Així mateix aquest correu serà l’eina de
comunicació amb el tutor.
Cada matèria tindrà un curs de moodle, el primer dia s’explicarà als alumnes com accedir-hi i
serà l’eina de treball conjuntament amb els llibres digitals en cas de confinament.
Les classes seran presencials i només es faran classes virtuals en cas de confinament de tot el
grup. Si el confinament és individual s’enviarà feina a l’alumne i el tutor en farà el seguiment.
És molt important que vagin consultant de forma periòdica la pàgina web del centre
www.olivargran.cat ja que allà s’aniran actualitzant les darreres novetats.
Salut i Bon Inici de curs.
Equip Directiu
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