
 
ACTIVITAT LECTIVA SEMIPRESENCIAL AL BATXILLERAT 
 

La RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen              

les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia                 

de COVID-19 al territori de Catalunya, estableix el següent: Els centres educatius han             

d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs           

2020-2021 per tal de reduir l'assistència presencial d'alumnat d'estudis postobligatoris, això           

és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior. 

 

Adjuntem la imatge publicada pel Servei Català de la Salut el 30 d’octubre de 2020 referent                

a les mesures aplicables en l’àmbit educatiu.  
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Per tot això, a l’Institut Angeleta Ferrer i Sensat, l’activitat lectiva al batxillerat serà              
semipresencial a partir de dilluns 2 de novembre de 2020. Com que és possible que es                

publiquin noves instruccions, en el decurs de la setmana informarem de si a partir del 9 de                 

novembre es mantenen les mateixes mesures.  

 

S’especifiquen, a continuació, els detalls de la nova organització.  

 

- Tant a 1r BTX com a 2n BTX els grups classe es divideixen en dos subgrups                

seguint l’ordre de llista. Cada subgrup tindrà classes presencials en dies           
alterns: una setmana dilluns, dimecres i divendres, i a la setmana següent            
dimarts i dijous. Aquesta alternança afavoreix que puguin mantenir el contacte           

presencial amb el professorat (ja que venen al centre dia sí i dia no) i evita la                 

sensació de distanciament que podrien provocar altres tipus de distribució. 

 

- L’alumnat a qui no correspongui fer classes presencials al centre es connectarà a             
través de Google Meet i seguirà la classe de manera telemàtica. A cada aula hi               

haurà un ordinador portàtil per a tal fi. Cal, també, que l’alumnat disposi a casa               

d’ordinador amb càmera i micròfon.  

 

- Dilluns dia 2 de novembre tindrà classes presencials el subgrup 1. Dimarts dia 3, el               

subgrup 2. 

 

- Subgrups: 

- 1r BTX A: subgrup 1 des de Malak Achghaf fins a Gloria Ianole inclosa;              

subgrup 2 des de Mireia Iglesias fins a Clara Yang Xirinachs inclosa. 

- 1r BTX B: subgrup 1 des d’Ismael Akrout fins a Iván González inclòs;             

subgrup 2 des d’Albert Guillaumet fins a Joan Vázquez inclòs. 

- 1r BTX C: subgrup 1 des de Jorge Eduardo Acuña fins a Alejandro             
Medina inclòs; subgrup 2 des de Maria Morales fins a Bianca Vivaldelli            

inclosa. 

- 1r BTX D: subgrup 1 des d’Abril Beltran fins a Juliette Millner inclosa;             

subgrup 2 des de Joan Miranda fins a Bernat Vidal inclòs. 
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- 2n BTX A: subgrup 1 des d’Estel Antoja fins a Duna Huercio inclosa;             

subgrup 2 des de Julie Jardín fins a Júlia Torregrosa inclosa. 

- 2n BTX B: subgrup 1 des de Javier Balagué fins a Eduard González inclòs;              

subgrup 2 des de José González fins a Ruben Villatoro inclòs. 

- 2n BTX C: subgrup 1 des d’Adrià Boluña fins a Carolina Izquierdo inclosa;             

subgrup 2 des de Sara León fins a Aina Vilalta inclosa. 

- 2n BTX D: subgrup 1 des d’Elsa Aceituno fins a Hugo Escorza inclòs;             

subgrup 2 des de Mar García fins a Carlota Rodríguez inclosa. 

- 2n BTX E: subgrup 1 des de Mariam Ahaidar fins a Nicole Kulakova             

inclosa; subgrup 2 des de Victòria Mantillán fins a Anna Vilela inclosa. 

 
- Es controlarà l’assistència a les trobades telemàtiques (via Google Meet). Les           

absències es registraran a iEduca i el procediment de justificació serà l’habitual.  

 

- Pel que fa als exàmens, aquests es realitzaran presencialment. Més endavant es            

facilitarà informació més concreta sobre com s’organitzaran. S’està estudiant la          

possibilitat d’establir uns dies específics d’exàmens per a 1r de BTX, igual que es fa               

a 2n.  

 

Si a l’alumnat o a les famílies els cal comunicar incidències o qualsevol altra qüestió relativa                

a la matèria, s’han de dirigir en primer lloc al professor/a, en segon al tutor/a i, finalment, a                  

la coordinació del nivell.  

 

El contingut d’aquest document està en contínua revisió i s’anirà ajustant a les diferents              

circumstàncies que ens puguem anar trobant.  

 

Equip Directiu de l’Institut Angeleta Ferrer i Sensat 

31 d’octubre de 2020 
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