Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, a partir d’avui divendres 30 d’octubre entren en vigor una sèrie de noves mesures
en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia de covid-19.
Determinades informacions aparegudes des d’ahir als mitjans de comunicació sobre la
repercussió d’aquestes mesures en l’àmbit educatiu no s’acaben d’ajustar a la realitat. Un cop
hem rebut durant el matí d’avui una sèrie d’aclariments i indicacions per part del Departament
d’Educació, us resumim a continuació quina serà la situació al nostre Institut, pel que fa a
l’activitat lectiva, a partir de la setmana vinent.
-

-

L’activitat lectiva a l’ESO manté la plena presencialitat.
Els alumnes de Batxillerat i Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Sistemes Microinformàtics i
Xarxes) hauran d’assistir tots presencialment a classe el proper dilluns 2 de novembre.
A partir del dimarts 3 de novembre seguiran una activitat lectiva semipresencial, en
un sistema híbrid d’aprenentatge que combinarà ensenyament presencial i telemàtic.
És a dir, cada setmana assistiran uns dies a classe de manera presencial al centre i la
resta de dies ho faran des de casa de manera telemàtica. Aquest sistema d’alternança
s’acabarà d’establir el dilluns per part dels equips docents i departaments didàctics de
l’Institut. El mateix dilluns a la tarda s’informarà els alumnes i les famílies sobre el
calendari del règim d’alternança que començarà l’endemà. Es preveu que aquest
sistema s’estengui com a mínim fins a la finalització del primer trimestre, però segons
quina sigui la situació sanitària, es podria allargar. El servei de transport escolar
mantindrà les rutes i horaris habituals.
Els alumnes de Cicle Formatiu de Grau Superior (Desenvolupament d’Aplicacions
Multiplataforma) hauran d’assistir tots presencialment a classe el proper dilluns 2 de
novembre. L’activitat lectiva al CFGS serà 100% telemàtica a partir del dimarts 3 de
novembre.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquestes noves mesures.
Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració per poder continuar endavant amb el
curs escolar en aquesta situació complexa.
Rebeu una cordial salutació.

Andreu Encinas
Director Institut Vidreres

