CONTINUACIÓ UEC-PNO SANTA COLOMA DE GRAMENET FASE 2

En aquest context de desescalada passarem a explicar de quina manera es continuarà
treballant el mes de Juny a la UEC-PNO sempre i quan entrem a la fase 2 de
desconfinament:
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Primer de tot, informar que el curs, a nivell lectiu, s’acabarà el 19 de Juny i en
format telemàtic, és a dir, com ja estem treballant des del primer moment que
va començar el confinament.
A banda dels treballs que alguns alumnes han de lliurar també s’enviaran
treballs de recuperacions en algun cas concret i sempre informant a les famílies
com fins ara.
Durant la setmana del 8 al 12 de Juny es realitzaran tutories presencials amb
alumnes que, per diferents causes, l’equip educatiu creu convenient la
realització d’aquestes. La intenció d’aquestes tutories, essencialment, serà
treballar aspectes emocionals dels alumnes i encarar de manera positiva aquest
final de curs.
La següent setmana (del 15 al 19 de Juny) informem que realitzarem el
lliurament de notes i farem tutories a tots els alumnes de la UEC-PNO de
manera presencial.
Important: les activitats propostes en els punts anteriors seran sempre de caire
voluntari per part dels alumnes i les seves famílies.
A causa d’aquesta situació excepcional informem que tant les tutories
presencials com els lliuraments de notes els farem a les instal·lacions que tenim
a Baró de Viver (Carrer Tucumán, 21 Barcelona).
En tot moment es compliran les mesures de seguretat: es mantindrà la
distància social, neteja constant dels espais utilitzats, utilització de mascaretes i
guants i, en tot moment, no hi haurà cap tipus d’aglomeració.
Totes les tutories presencials i lliurament de notes es faran a una hora
concertada amb cada alumne i família.
Qualsevol novetat o canvi seguirem informant a les famílies.
Rebeu una forta ABRAÇADA de l’equip de la UEC-PNO Trinijove.

Barcelona 4 de Juny de 2020.

