Generalitat de Catalunya
Institut Can Vilumara
Josep Tarradellas, 153
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon 93 337 33 08
Fax 93 261 12 03

COMUNICAT A L’ALUMNAT D’FP I A LES FAMÍLIES DE L’INSTITUT CAN VILUMARA DAVANT LA SITUACIÓ
D’EMERGÈNCIA SANITÀRIA

A partir de dimarts 3 de novembre, en compliment de 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, iniciarem la
docència en modalitat SEMIPRESENCIAL GRUPAL mentre es mantinguin les condicions actuals
d’emergència sanitària, amb l’objectiu de disminuir el nombre d’alumnes per aula i reduir la
mobilitat.

El format d’aquesta modalitat serà de setmanes alternes, de manera que una setmana mig grup
treballa al centre en modalitat presencial mentre l’altre mig grup treballa de manera autònoma
fora del centre, amb el seguiment i supervisió del professorat a través de la plataforma moodle i
altres mitjans que el professorat pugui acordar amb l’alumnat. La següent setmana és el segon mig
grup el que acudeix al centre mentre el primer treballa autònomament fora del mateix. En tots els
casos es garanteix un 50% de presencialitat.
Les tutories de cada grup-classe ja us han informat del subgrup del qual formeu part per a la
semipresencialitat.
Aquesta organització durarà tot el que queda del trimestre, tal com es preveu al comunicat del
Departament d’Educació de 30 d’octubre publicat al Portal de centre.

A partir del segon trimestre es seguirà amb la proposta de semipresencialitat, que forma part del
nostre pla d’organització validat per la Inspecció educativa, i es podrà incrementar el percentatge
d’assistència presencial a més del 50%, si les condicions de pandèmia ho permeten, en
consonància amb les recomanacions de la Inspecció educativa; i sempre treballant amb mig grupclasse amb l’objectiu de reduir la densitat de persones a l’aula.

Aquesta modalitat semipresencial afectarà als cicles formatius següents: CFGS TEI; CFGS TIS; CFGS
TPIG; CFGM TAPD.
La nomenclatura que es farà servir és la següent: Curs/Cicle/Grup/Subgrup (1TEIAa,1TEIAb,...)


Subgrup a: La meitat del grup-classe



Subgrup b: La meitat del grup-classe

La organització de les setmanes serà la següent:
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Setmana

Grup a

Grup b

1 (3 -6 Nov)

Presencial

Treball autònom supervisat(*)

2 (9-13 Nov)

Treball
supervisat(*)

3 (16-20 Nov) Presencial
4 (23-27 Nov) Treball
supervisat(*)
5 (30 Nov - 4 Presencial
Des)
6 (7 – 11 Des) Treball
supervisat(*)

autònom Presencial

Treball autònom supervisat(*)
autònom Presencial

Treball autònom supervisat(*)

autònom Presencial

7 (14 – 18 Presencial
Des)

Treball autònom supervisat

8
(21 (Per determinar)
desembre)

(per determinar)

(*) No presencial

Us mantindrem informats conforme es vagin produint novetats rellevants.
Atentament,

Prefectura d’estudis d’FP

L’Hospitalet de Llobregat, 2 de novembre de 2020

