Pla de Confinament ESO
Estarem uns dies a casa però seguirem en contacte
i aprenent tots junts!
CONFINAMENT PARCIAL
(alumnes esporàdics)
En cas que un alumne estigui a l’espera de resultats d’una
PCR (dos o tres dies), podrà consultar els seus companys (grup
de WhatsApp, mail, trucada...) per poder estar al dia de les
tasques i realitzar-les des de casa de manera autònoma. En cas
de dubte, el mateix alumne es pot posar en contacte amb els
professors (nomcognom@vedrunatona.cat).
En cas de quarantena o confinament (entre 10 i 14 dies) i
sempre que l’estat de salut així ho permeti, els alumnes podran
seguir l’activitat normal de l’escola de manera virtual
mitjançant l’eina meet. Cada alumne rebrà un correu del
tutor/a amb l’enllaç corresponent que li permetrà estar
connectat a les diferents activitats i classes.

L’alumne/a podrà seguir les activitats programades de manera autònoma
des de casa, amb una atenció segons la seva situació personal i sempre que
la seva salut així ho permeti.

CONFINAMENT TOTAL
(tot el grup estable)
Direcció comunicarà a les famílies afectades l’activació del
protocol i les accions que marcarà Sanitat.
Els alumnes podran recollir tot allò necessari que
tinguin a l’escola.
En cas de confinament de tot un grup estable, es
convocaran les famílies en una reunió virtual durant el
primer dia de confinament per explicar el funcionament
escolar durant el confinament.
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Es mantindrà l’horari lectiu diari.
Tenint en compte que es tracta d’un confinament per
10 dies, el currículum es podrà flexibilitzar prioritzant els
conceptes clau.
Les classes estaran adaptades a les necessitats virtuals
i a les necessitats dels alumnes (atenent sempre la
diversitat).
Es vetllarà especialment l’acompanyament tutorial
i emocional dels alumnes.

Seguirem les assignatures i horari programats adaptant-les al mitjà telemàtic i
usant les eines que permetin el treball a distància. Prioritzant conceptes clau.
Els alumnes es connectaran a cada hora amb el canvi de professor. A
 ixò no
significa que estiguin connectats durant tota l’hora seguida, sinó que el
professor es connectarà a l’inici de la seva classe i estarà disponible fins que
aquesta finalitzi. El professor organitzarà el treball durant la classe i encara que
potser els alumnes puguin fer treball autònom (sense connexió) estarà
disponible durant la classe per consultes o dubtes.
Els alumnes hauran de disposar a casa del material bàsic per poder realitzar
tot tipus de tasques, no només via telemàtica.

Assegurem el seguiment
Tot i que cada alumne té el seu ordinador per poder fer les
connexions que pertoquen i rebre les tasques que siguin en
format virtual, no podem garantir la connectivitat des de
casa. En cas que un alumne tingui dificultats de connexió
vetllarem per tal de fer-li un seguiment via telefònica i la
realització de tasques en suport paper.
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