Dijous 10 de setembre de 2020
Benvolgudes mares i pares,
Us informem que hem rebut les Instruccions de 7 de setembre 2020, del Secretari
Autonòmic d’Educació i Formació Professional, Miquel Soler Gracia, sobre el procediment
a seguir per la direcció dels centres educatius que imparteixen ensenyaments no
universitaris en la comunicació de les incidències sanitàries ocasionades per la Covid-19.
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, juntament amb la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport han aprovat el Protocol de protecció i prevenció davant la
transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius que imparteixen en el curs
2020- 2021. En aquest protocol es determinen les actuacions per a una adequada gestió
davant la sospita de casos d'infecció en els centres educatius, sent en aquests casos
absolutament necessària la comunicació i coordinació amb les autoritats sanitàries del
centre de Salut Pública i amb la Conselleria. En el cas en què els representants legals de
l'alumnat o les autoritats del departament de Salut Pública juntament amb el Servei de
Vigilància Epidemiològica confirmen l'existència d'un contagi per Covid-19, el nostre
coordinador Covid-19 elaborarà la fitxa informativa que estableix la guia de gestió de casos
en els centres educatius.
En el 7. de les instruccions cita:
Els grups d'alumnes i alumnes que es vegen afectats per un necessari aïllament
o quarantena continuaran les activitats lectives en la modalitat d'educació no presencial
durant el temps estrictament necessari que establisquen les autoritats competents en
matèria de sanitat. Una vegada finalitzat aquest període, aquest alumnat es
reincorporarà a les activitats lectives de manera presencial.
Les alumnes i alumnes que es consideren contactes estrets d'un cas confirmat
de Covid-19 no podran acudir al centre educatiu. No obstant això, a l'efecte de facilitar
el seu desenvolupament educatiu, la persona tutora, en col·laboració amb l'equip
docent, realitzarà les actuacions necessàries destinades a facilitar el seu
desenvolupament educatiu continu durant el temps estrictament necessari que dure el
seu aïllament o quarantena. (Soler, 2020: 3).
Davant aquestes instruccions, la Societat modernitzarà la xarxa de wifi, per a la
tranquil·litat de les mares i pares, assegurar la continuïtat de les classes en línia amb
els estudis musicals del nostre alumnat i poder atendre’l si es donés el cas. Haguérem
volgut fer una reunió informativa presencial per poder transmetre totes les informacions
de COVID-19 i mesures, però pensem que per seguretat no deguem, per tant anirem
publicant totes les novetats que dia a dia ens arriben.
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