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Pla d’organització de Centre per al curs 2020-21
ANNEX 1 – Canvi al model presencial al Batxillerat i els Cicles Formatius

A la llum dels nous canvis d'aquesta setmana en els protocols sanitaris segons
el darrer document del Servei Català de Salut (Preguntes Freqüents, del dia 16
de setembre), que entre d’altres mesures han fet variar el període de
confinament de 14 a 10 dies, i que han reduït les distàncies entre l'alumnat a
l'aula, deixant-la a un metre a primària i ESO, mentre queda oberta la
possibilitat de distància o mascareta a la postobligatòria, proposem una
modificació del POC aprovat en la darrera sessió del Consell Escolar per tal de
retornar al sistema de presencialitat total als ensenyaments postobligatoris.
Igualment, hem fet les modificacions necessàries en l’organització dels espais,
per poder garantir el metre de distanciament entre l’alumnat que es demana a
l’ESO, i en els casos d’algunes optatives on teníem les ràtios més altes hem
pogut trobar solucions que amb l’anterior distància d’un metre i mig eren
impossibles. En tot cas, si l’alumnat porta sempre la mascareta, la distància a
l’ensenyament postobligatori és un element més de garantia, que el centre pot
assumir en les condicions dels nous protocols.
Altrament, la feina feta al moodle pels departaments didàctics ens servirà molt,
com ja ho ha fet, en els moments de confinament que es puguin esdevenir.
Garantir la presencialitat al centre ha estat sempre una prioritat, i ara podrem
realitzar-la sense contravenir cap protocol sanitari. La possibilitat de passar al
sistema presencial si la normativa ho permetia, ja es va explicar a les famílies
en la darrera reunió per videoconferència del dia 16 de setembre, i també era
un element que constava en el Pla d’Organització de Centre (POC) aprovat a
l’inici de curs.
Per tant, a partir del proper dilluns dia 5 d'octubre, tot l'alumnat de Batxillerat i
Cicles Formatius, assistirà al centre cada dia.
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Valls, a 30 de Setembre de 2020.

