Curs 20-21
Mesures COVID-19

Els canvis son reptes que obren la porta a noves oportunitats
LES NOSTRES PRIORITATS

La seguretat de tothom
El compliment de la normativa sanitària i de les autoritats educatives
Un servei educatiu de qualitat
Mesures higièniques

Mesures organitzatives

Gel i mascaretes disponibles per a alumnes, professors,
personal del centre i visitants

Deﬁnició de grups-classe estables, minimitzant el contacte
amb altres grups

Control de temperatura corporal

Cumpliment dels ratios per classe i distància de seguretat
exigides per les autoritats

Control i regulació de l’ús dels espais comuns
Mampares de protecció a despatxos i zones d’atenció a
famílies i alumnes
Mesures de protecció i distanciament a les aules entre
professorat i alumnes

Adaptació dels horaris a les noves necessitats
organitzatives
Equipament i adaptació de les aules per al seguiment
de les classes des de casa

Els alumnes mantindran en tot moment la distància de seguretat establerta. Tots els grups-classe estaran formats com un
grup estable.
Els grups estables no es barrejaran amb altres grups, i no conviuran amb més gent en els espais comuns del centre.
Les entrades i sortides del centre seran programades de forma esglaonada per tal de minimitzar el contacte amb altres
persones d’altres grups.
Els alumnes, professors i personal del centre portaran mascareta en tot moment dintre del recinte escolar.

CONTACTA’NS C/ Pelai 8, 08001 Barcelona ı Tel: 93 301 56 96 ı info@stucom.com ı www.stucom.com ı

stucom ı

/stucombarcelona

AULA PRESENCIAL - AULA VIRTUAL
Totes les nostres aules estaran equipades per tal que es pugui fer un seguiment telemàtic de les classes en temps real. Si
en un grup-classe no es pot mantenir la distància de seguretat establerta, una part dels alumnes hauran de fer el
seguiment de les classes des de casa. En aquests grups s'establiran torns rotatoris per organitzar qui haurà de fer el
seguiment des de casa.
El professor/a podrà atendre als alumnes que són a casa, mitjançant una estació de connexió present a cada aula. Des
d’aquesta estació de connexió, tant els alumnes que estan a casa, com els alumnes de l’aula i el professor/a podran
interactuar de forma completa.
L’estació de connexió disposarà d’una càmera i micròfon per tal que els alumnes que estan a casa puguin veure la
projecció i la pissarra, i escoltar la classe amb normalitat.

Imatges de simulació

Per tal de facilitar la connectivitat dels alumnes, entre ells i amb el professorat, se'ls proporcionarà un compte Oﬃce365,
amb accés a totes les aplicacions oﬁmàtiques i de comunicació de Microsoft.

Microsoft Teams serà l'eina de comunicació principal. Gràcies a Microsoft Teams disposarem de:
•
•
•
•

canals de chat per grups i matèries
aules virtuals per al seguiment de les classes en temps real des de casa
reunions virtuals i treball col·laboratiu amb persones internes i externes a l'organització
accés des de diferents plataformes (tablet, PC, mòbil)

També seguirem fent servir les eines e-learning i de seguiment acadèmic online com Moodle i Alexia.

Compromisos d’STUCOM

Compromisos d’alumnes i famílies

Garantir la formació integral de l’alumne/a, tant en
format presencial com virtual

Assistir a classe tant en format presencial com virtual,
segons la organització de torns establerta per tal de
mantenir la distància de seguretat

Facilitar l’accés d’alumnes i famílies als equipaments
informàtics necessaris
Control de l’assistència a classe, tant en format
presencial com virtual

Proveir als alumnes i les llars amb els equips informàtics
necessaris (amb càmera i micròfon), i en cas de tenir
diﬁcultats per aconseguir-ho, acollir-se al servei de lloguer
que ofereix el centre

*Aquestes mesures son susceptibles de canvi d’acord amb possibles canvis de les normatives aplicables.

ER-0470/2003

Centre Homologat i Concertat per la
Generalitat de Catalunya

