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L?alumnat dels centres educatius de la
Diputacio? de Tarragona torna a les aules
durant el mes de juny
Les tutories i seguiments presencials centraran l?atencio?
aquestes 3 setmanes, principalment per a l?alumnat que
finalitza cicle educatiu, que hagi de presentar projectes
finals, sotmetre?s a proves d?acce?s o amb necessitats
educatives especials
Els col·legis d?educacio? especial, les escoles d?art i disseny i les escoles i conservatoris de
mu?sica de la Diputacio? de Tarragona han repre?s l?atencio? i el seguiment presencial a
l?alumnat des de primers de juny. Tot i aquesta obertura de les aules, l?activitat lectiva
continuara? sent telema?tica fins a finals de curs. La presencialitat als centres, entre d?altres,
e?s per oferir tutories i atencio? a l?alumnat que finalitza etapa educativa, que te? situacions o
necessitats especials o be? als que hagin de presentar projectes finals o sotmetre?s a les
proves d?acce?s.
Cada centre, amb la coordinacio? dels serveis de gestio? acade?mica de la Diputacio?, ha
elaborat un pla d?obertura especi?fic i l?ha adaptat a les seves necessitats, seguint les
instruccions del Departament d?Educacio? de la Generalitat que planteja aquesta presencialitat
com una eina per oferir suport lectiu, realitzar tutories i organitzar el curs 2020-2021. Per dur a
terme l?obertura amb la ma?xima seguretat, s?han preparat Equips de Proteccio? Individual per
al personal, s?han elaborat sistemes de seguretat i salut i plans de prevencio? i deteccio?. El
rentat de mans; l?u?s de mascareta, de guants i solucio? hidroalcoho?lica; el manteniment de la
dista?ncia de seguretat; la desinfeccio? i ventilacio? d?espais; la no comparticio? del material
entre els alumnes, i la cita pre?via
so?n algunes de les mesures que s?han establert als centres per poder reprendre l?activitat
presencial. Tambe? s?hi ha restringit l?acce?s a les persones vulnerables, que tinguin
si?mptomes o malalties cro?niques i s?exigeix que l?alumne tingui el calendari vacunal al dia,
entre d?altres.
?La voluntat de servei de tota la comunitat educativa de la Diputacio? e?s poder acompanyar
l?alumnat, pero? tambe? les fami?lies en aquests temps tan complicats. Amb la presencialitat
volem donar el suport necessari a l?alumnat que, per la seva situacio? acade?mica o personal,
necessita una atencio? directa i presencial per poder finalitzar aquest curs. La reobertura de tots
els centres s?ha fet seguint les recomanacions de seguretat i higiene del departament de Salut?,
afirma el diputat delegat de centres d?Ensenyament de la Diputacio?, Jordi Cartanya?.
En concret, als col·legis d?educacio? especial les atencions presencials serviran per fer un
acompanyament a l?alumnat que canvia o finalitza etapa educativa; per donar suport extra als
alumnes que han vist incrementades les necessitats degut al confinament perque? no disposen

dels mitjans digitals per accedir-hi virtualment o perque? pateixen una situacio? familiar
complexa; per als que necessiten tractaments especi?fics de logope?dia o fisiotera?pia, o be?
per assegurar un millor inici del proper curs. Tambe? es continuara? amb els tra?mits
presencials de preinscripcio? i matri?cula per al curs vinent.
Per la seva part, les escoles d?art i disseny de la Diputacio? obriran portes per oferir tutories, en
especial als estudiants que han de lliurar projectes finals. El lliurament dels projectes podra? ferse de forma presencial o virtual fins al 19 de juny. Tambe? es faran atencions presencials en
relacio? a les proves d?acce?s, i la realitzacio? de les mateixes els dies 29 i 30 de juny.
Per u?ltim, els conservatoris de mu?sica ofereixen un seguiment presencial als alumnes que es
preparen per les proves d?acce?s al conservatori o a centres superiors. A me?s, obriran portes
per acollir les proves d?acce?s a grau professional previstes entre el 22 i el 29 de juny.
L?alumnat de qualsevol curs i nivell tambe? podra? demanar atencio? personalitzada
presencialment de forma excepcional i no continuada amb cita pre?via.

