
ATENCIÓ JFiT! ESCOLA TANCADA
COMUNICAT DEPARTAMENT EDUCACIÓ

Benvolgudes famílies i alumnes,

El  Departament d’Educació,  seguint instruccions del  Departament de Salut  i  com a mesura
excepcional per contenir el coronavirus,  ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de
març i fins al proper dia 27 març, ambdós inclosos,  tots els centres educatius del país i, per
tant, queden suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars.

. . . . . .
Les  classes  es  mantindran  en  la  mesura  del  possible  via  telemàtica.  Cada  professor/a
publicarà al seu curs de la plataforma Moodle de l’escola les instruccions, activitats, recursos
i apunts per poder seguir la seva matèria a distància.
. . . . . .
Per  altra  banda,  les  pràctiques  de  Formació  en  Centre  de  Treball  (FCT)  de  la  Formació
Professional que no es portin a terme en centres assistencials (CAPs, Hospitals i Llars d’avis)
es mantindran actives, a càrrec dels tutors d'FCT de cada cicle i el seguiment serà a distància.
. . . . . .
Els ensenyaments a distància segueixen amb la seva dinàmica habitual.
. . . . . .
Els tècnics esportius podran continuar la part teòrica telemàticament.
. . . . . .
Seguirem prestant  atenció a les instruccions del Departament de Salut i  a l'evolució de la
situació.

Tindrem oberts canals de comunicació fluids amb el nostre equip humà, però és recomanable
evitar aquells de tipus presencial.

També us recordem que cal que seguiu les indicacions, recomanacions i protocols que estableix
el  Departament  de  Salut  pel  que  fa  a  la  prevenció  del  virus  i  que  podeu  consultar  a
http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

El Departament d'Educació farà arribar a la direcció del centre les indicacions pertinents en
relació als dubtes que puguin sorgir.

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració.
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