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Benvolguts i benvolgudes,
El dia 29 d’octubre s’han publicat noves mesures sanitàries per contenir el nou brot de la
pandèmia i el Departament d’Educació ha comunicat als centres educatius una sèrie
d’actuacions que cal prendre, en aquells nivells educatius dels estudis postobligatoris que
impartim i en el nostre cas afecta al batxillerat i als cicles formatius:
“Els centres que imparteixen ensenyaments postobligatoris (batxillerat, formació
professional i ensenyaments de règim especial) i els centres de formació d’adults i les
escoles oficials d’idiomes han d’aplicar mesures per reduir la presencialitat als
centres, sempre en consonància amb les Instruccions del 30 de juny i el que ja
preveien els seus plans d’organització –i sempre que no haguessin pres ja mesures en
aquest sentit. En tots els casos, aquestes mesures no han d’entrar en contradicció
amb el dret a l’educació de l’alumnat.”
Al llarg d’aquesta setmana hem estant valorant diferents possibilitats per implementar aquesta
mesura al centre i al nostre Pla d’Oganització. Aquestes noves mesures s’implementen fins el
final d’aquest primer trimestre i és un escenari una mica diferent als tres que havíem
contemplat fins ara (situació normal de pandèmia, confinament d’un grup per quarantena o
tancament del centre). En funció de l’evolució de la pandèmia s’aniran adoptant noves
mesures.
Pel que fa al batxillerat, s’ha decidit seguir la recomanació d’implementar la reducció de la
presencialitat en dies alterns i a partir del proper dilluns dia 9 de novembre els quatre grups de
batxillerat seguiran l’acció educativa presencial amb el mateix horari que ara els dilluns, els
dimecres i els divendres. Els dimarts i els dijous seguiran l’atenció educativa de manera no
presencial i asincrònica, és a dir, que l’atenció educativa entre el professorat i l’alumnat es
realitza en temps diferents, no implica el contacte directe presencial i es pot reforçar amb eines
tecnològiques però no cal que sigui a temps real.
És important que l’alumnat de batxillerat com les famílies tingueu present les qüestions
següents:
-

-

L’alumnat rebrà l’acció educativa presencial dels dilluns, dimecres i divendres en el
mateix horari establert fins ara i és important reduir al mínim les faltes d’assistència en
aquests dies ja que seran les sessions en que es faran totes les activitats que no es
puguin fer de manera telemàtica, com per exemple les proves o controls i les sessions
que s’hagin de fer en espais específics. D’especial importància serà la sessió de tutoria
dels dimecres. També seran els dies en què es treballaran les activitats que han de
permetre a l’alumnat, poder fer el treball autònom de dimarts i dijous.
Els dimarts i els dijous treballaran de manera autònoma i el professorat haurà d’aclarir
aquest treball a realitzar i el material amb el que poden comptar.
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-

-

-

L’alumnat s’haurà de planificar un horari de treball que no és necessari, ni recomanable
que sigui el mateix que es segueix de manera presencial. No es pot demanar que
estiguin davant l’ordinador i sols, les sis hores diàries que estan presencialment al
centre entre les 8.15h i les 14.45h.
El professorat haurà de planificar les activitats que es treballaran de manera sincrònica i
presencial i aquelles que no, haurà de deixar de manera clara els objectius setmanals o
quinzenals a l’alumnat, així com els canals i procediments relacionats amb l’avaluació.
Hem fet un petit estudi de les hores que els diferents grups de batxillerat deixen de fer
presencialment de cada matèria i amb aquesta distribució es garanteix sempre un
mínim de la meitat d’hores assignades, excepte pel que fa a la matèria d’Anglès de certs
grups i de la matèria d’Història dels dos grups de segon de batxillerat. Per compensar
aquesta situació, aquest grups de batxillerat tindran unes hores de classes telemàtiques
però sincròniques segons els horaris següents: El grup 1r batxillerat B els dijous farà
classe d’Anglès de 9.15h a 10.15h. El grup 2n batxillerat A els dijous farà classe d’Anglès
de 9.15h a 10.15h i classe d’Història de 12.45h a 13.45h. El grup 2n batxillerat B farà
classe d’Anglès els dimarts d’11.45h a 12.45h.

Aprofitem aquesta comunicació per avançar-vos que estem preparant una normativa de centre,
envers com s’ha de desenvolupar l’atenció educativa telemàtica general, que us farem arribar
la propera setmana i que inclou tant aspectes actitudinals com tecnològics. Aquesta normativa
s’inclourà en el Pla d’Organització del Centre en situació de pandèmia.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració, i si us plau, vetllem tots i totes, per tal de recolzar
també aquestes mesures que s’estan implementant en els centres educatius, amb les nostres
activitats fora del centre.
Salutacions,
Griselda Santos
Directora

