COMUNICAT A LES FAMÍLIES D'ALUMNES ESCOLARITZATS
ALS CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS EN
RELACIÓ A LES MESURES ADOPTADES PER LA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA
DURANT EL PERÍODE DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE
L'ACTIVITAT EDUCATIVA
La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca davant la suspensió de
l’activitat educativa presencial a tots els centres docents de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, establerta a l'Acord del Consell de Govern de 13
de març de 2020 i durant els pròxims 15 dies, comunica a les famílies les
mesures educatives, preventives i de conciliació de la vida familiar amb la
finalitat de contribuir a la contenció del COVID19.


D'acord amb les Instruccions de la Conselleria d'Educació, Universitat i
Recerca es manté l'atenció i la tutorització dels alumnes dels centres
educatius amb la finalitat que les mesures preventives de suspensió de
l'activitat lectiva, afectin el menys possible l'aprenentatge dels alumnes.
A tal efecte els centres educatius, desenvoluparan un pla d'atenció als
alumnes per procurar la continuïtat de l'aprenentatge en l'àmbit familiar.



Donada la importància de l’acció educativa en relació a les mesures de
protecció i prevenció, s’insta a les famílies a prendre les mesures
preventives, d'higiene i sanitàries recomanades pel Ministeri de Sanitat i
pels canals oficials que s'han habilitat a l'efecte.



És necessari conscienciar a la població en general i als mateixos
estudiants que siguin agents de prevenció i de control de la malaltia, tant
a nivell escolar, familiar, local, comunitari, e tc. Evitant els
desplaçaments, activitats lúdiques i d'esplai que impliquin el contacte
amb altres i que no siguin estrictament necessàries. Es recomana
romandre a casa.



Es recorda que s'han de seguir les indicacions per prevenir el contagi de
la Conselleria de Salut i Consum. Si alguna persona presenta
símptomes de la malaltia, ha de telefonar al 061.



Davant la situació d'emergència el Govern central ha adoptat un pla de
mesures excepcionals en l'àmbit econòmic per reduir l'impacte del
COVID-19, tal com consta al document del Consejo de Ministros del
pasado 10 de marzo, entre aquestes mesures cal esmentar les Mesures
de suport a les Famílies.
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