MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT A LA FUNDACIÓ BELLAIRE DURANT
L’ESTAT D’ALARMA PEL COVID-19
Benvolguts/Benvolgudes,
Arran de l’aparició del Covid-19 a casa nostra, tots #ensquedemacasa per ajudar a parar
aquesta pandèmia i protegir-nos a nosaltres mateixos i als altres. L’activitat a Bellaire, però,
no s’atura. Sabem de la dificultat que suposa tant per als nostres alumnes com per a les
famílies aquest confinament a casa, i hem de seguir donant resposta a les seves necessitats en aquest nou escenari.
Hem engegat l’AULA VIRTUAL utilitzant totes aquelles estratègies tecnològiques que
tenim a l’abast per seguir amb l’activitat psicoeducativa des de casa. De manera estreta
amb les famílies, a través de tots els canals disponibles (correu electrònic, telèfon, videotrucades) treballem perquè els nostres alumnes segueixin gaudint de tots els serveis possibles
facilitant, entre d’altres:
• Una estructura d’activitats i rutines setmanal.
• Molt material didàctic i de comunicació perquè puguin seguir moltes de les activitats
que es fan al centre. El facilitem a través de:
- Tutorials fetas pels professionals per facilitar la implementació a casa.
- Del Drive, plataforma on es comparteix el material i els suports amb les famílies.
• Espais de trobada virtual amb els alumnes i les famílies per seguir en contacte i
ajustar l’atenció que donem.
A continuació, en el següent enllaç, podeu trobar un document descriptiu que hem elaborat
per il·lustrar l’AULA VIRTUAL i el seguiment familiar que es fa des de Bellaire:
• Enllaç a “l’Aula virtual i el seguiment terapèutic a distància”
També us facilitem l’accés a recursos creats per la Fundació Collserola i la Fundació Institut
de Psicologia referents a la prevenció del Covid-19:
• Cartell Covid-19. Prevenció: Què cal fer?
• Prevenció Covid-19
Les famílies podeu posar-vos en contacte amb nosaltres sempre que ho necessiteu enviant un
correu a ogisbert@fundaciobellaire.cat o a través del telèfon mòbil de l’escola: 608.018.314.
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