CONSENTIMENT INFORMAT DEL PLA ORGANITZATIU DEL CENTRE 1r
Jo, _____________________________________ amb DNI/NIE ___________________ pare,
mare o tutor/a de _______________________________ del curs 1r ESO afirmo tenir
coneixement del Pla d’Organització de centre de l’Institut La Sagrera Sant Andreu aprovat
pel Consell Escolar en data 7 de setembre de 2020 i estar d’acord amb allò recull , tant les
mesures sanitàries, pedagògiques com organitzatives, tals com:
-

La formació de grups estancs de 24 alumnes, agrupació que permet una major
atenció i personalització dels aprenentatges, enfront d’agrupacions de 30 alumnes.

-

L’organització d’un horari híbrid de 25 hores presencials i 5 hores de treball
autònom a casa, horari que permet esglaonar les entrades i sortides a fi d’evitar el
contacte entre nivells i grups no estancs.

-

L’entrada a les 08:45h i sortida a les 14:15h com a marc general horari excepcional
aquest curs 20-21

-

La dotació d’un espai abans o després de l’horari lectiu, on l'alumnat vulnerable
rebi atenció del professorat per dur a terme les tasques de treball autònom.

-

La sectorització dels patis, fent que cada espai sigui ocupat exclusivament per un
grup estanc i de manera rotativa al llarg de la setmana.

-

L’establiment d’un espai migdia de franja no lectiva en coherència amb les mesures
descrites en el pla de centre

-

L’aplicació del protocol en cas de detecció d’un cas COVID, les mesures preventives
de presa de temperatura a l’entrada del centre així com les neteges i/o desinfecció
de mans abans de les entrades a les aules.

-

L’ús de la mascareta al llarg de tota la jornada lectiva o segons ho estableixi el
departament de salut.

Entenc, doncs, com a mare, pare o tutor/a legal de ______________________________ que
les mesures que es prenen en el pla són excepcionals per aquest curs 2020-2021, degut a
les necessitats sanitàries i organitzatives del centre generades pel COVID, i dono el meu
consentiment informat per a tal que es duguin a terme.
Per què així consti signo el següent document.

(Signatura)

Barcelona_______de_______________________de_______________

