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1. JUSTIFICACIÓ  
Des del Departament d’Educació es demana reduir la presencialitat de          
l’ensenyament postobligatori a través de propostes que contemplin l’entorn         
virtual i presencial. 
 
El plantejament d’aquest model híbrid ens porta a reestructurar el nostre pla            
d’obertura, presentat a finals de juliol en el marc de les instruccions            
publicades en aquell moment, les quals ja obrien la possibilitat de desplegar            
models semipresencials. En el cas del nostre centre, hi va haver un esforç             
per tal de garantir la presencialitat en la mesura del possible, a través de              
l’adequació d’espais que abans eren d’ús específic i de la reducció de ràtios             
en molts grups. Els recursos del centre i la dotació “extra” per la situació              
generada per la COVID van fer possible aquest escenari de presencialitat           
total.  
 
L’organització d’entrades i sortides, la descongestió d’espais d’esbarjo i el pla           
de neteja i desinfecció entre d’altres mesures de protecció ens fan pensar            
que el context de l’institut és segur. Així mateix, la majoria d’alumnat prové de              
la ciutat de Tortosa, a excepció dels alumnes transportats de les localitats            
properes i l’alumnat de postobligatòria que, en moltes ocasions, accedeix en           
vehicles particulars per la dificultat de conciliació horària del transport públic           
en el nostre territori, el qual no sempre resulta pràctic a l’hora de facilitar el               
compliment del marc horari lectiu. 
 
Per tots aquests motius considerem que la reducció de la presencialitat no ha             
de provocar canvis importants en l’organització habitual, si bé dissenyarem          
un nou plantejament en el que conviuran els formats virtuals i presencial.  
 

2. OBJECTIUS DEL MODEL HÍBRID 
En referència al document “Criteris i orientacions per incrementar         
l'aprenentatge híbrid” publicat per la Secretaria de Polítiques Educatives, ens          
marcarem el següent objectiu: 

● Impulsar i diversificar metodologies d’ensenyament i aprenentatge       
innovadores que enriqueixen el model formatiu de l’alumnat.  

 
En aquest sentit, mentre l’alumnat no es trobi presencialment al centre, podrà            
seguir la classe de forma síncrona així com, en el cas que es consideri, podrà               
realitzar tasques sobre la matèria de forma asíncrona.  

 
Aquest fet no haurà de suposar una sobrecàrrega de feina ni per al             
professorat ni per a l’alumnat sinó que ha de flexibilizar el model i els canals               
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d'aprenentatge i ha de fomentar l’autonomia i l’autogestió del treball en el            
mateix alumnat, uns recursos que podran prendre valor en la preparació per            
als estudis posteriors.  
 

3. DISSENY DE LA PLANIFICACIÓ HORÀRIA 
 
3.1. BATXILLERAT 
Per al Batxillerat es planteja que cada dia de la setmana siguin dos o més               
grups d’aquesta etapa (un de primer i un de segon) els qui no assisteixin              
presencialment i segueixin el curs en format virtual.  

 
Aquestes dues representacions mostren l’escenari de reducció de 
presencialitat: 
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El dia de NO assistència se seguirà l’horari preceptiu i es realitzaran les             
classes de forma telemàtica. 
 
2.2. CICLES FORMATIUS  
 
Als estudis de Cicles Formatius de l'Institut Dertosa s’eliminarà un dels dies            
d'assistència setmanal presencial per a cada grup d'alumnes.  

 
En el cas de l'alumnat de primer curs, representaria mantenir presencials 4            
dies de la setmana que comprendrien totes les classes pràctiques més una            
hora teòrica mínim de cada mòdul i, si és possible, a idiomes 2 hores              
presencials.  

 
En el cas dels grups de segon, quedarien 3 dies presencials amb totes les              
hores pràctiques, una hora de cada mòdul teòric i el màxim d'hores d'idioma             
presencials possible.  

 
Les hores teòriques que deixaran de ser presencials es podran realitzar amb            
connexió telemàtica i/o exercicis proporcionats a tot l'alumnat pel Moodle i/o           
el correu electrònic del centre. 
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Els dies en taronja són els que deixa de venir cada grup. A més d’aquests               
també hi ha els dies que no venen els de segon i superior, que estan pintats                
en verd. També cal tenir en compte que els dilluns i dimarts l’alumnat de grau               
superior ve per la tarda.  

 
Les hores de presencialitat estan pintades en color blau.  
 

4. TEMPORITZACIÓ DEL NOU ESCENARI  
La implantació del model híbrid arrencarà la setmana del 23 de novembre i,             
en principi, tindrà validesa per al primer trimestre del curs tant per a Batxillerat              
com per a Cicles Formatius. Tanmateix, no serà d’aplicació durant les           
setmanes d'exàmens programats. 

 
 

5. APROVACIÓ I AVALUACIÓ DEL NOU MARC DE SEMIPRESENCIALITAT 
El pla de reducció de presencialitat per a estudis postobligatoris s’ha aprovat            
Claustre en data 11/11/2020 i s’avaluarà periòdicament en les Reunions          
d’Equips Docents i en les Juntes d’Avaluació convocades durant el primer           
trimestre. Les valoracions i reflexions que se’n facin quedaran de manifest en            
la Memòria Anual del curs 2020-21. 

 
D’aquest annex de reducció de la presencialitat als estudis postobligatoris se           
n’informarà al Consell Escolar. 
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L’avaluació inicial d’aquest nou escenari cal que contempli si la definició del            
mateix està prou clara i és pràctica per a l’alumnat. En aquest sentit, cal              
revisar: 

 
● Que l’alumnat tingui la informació necessari per seguir el curs. 
● Que l’alumnat disposi dels recursos necessaris (ordinador,       

connectivitat…) 
● Que l’alumnat tingui clar l’horari. 
● Que tingui els contactes dels companys/es (en cas de treball          

col·laboratiu). 
● Que conegui la normativa en relació a la protecció de dades personals i             

drets d’imatge per fer un ús correcte dels Espais Virtuals d’Aprenentatge           
i dels recursos de l’ensenyament en modalitat no presencial. 

 
6. RECOMANACIONS I BENEFICIS DE L’ESCOLARITZACIÓ HÍBRIDA  

 
6.1.  Reflexions / recomanacions  per a les classes telemàtiques. 

 
En termes generals ens hem d’assegurar que l’alumnat: 

● Coneix  l’horari de presencialitat i no presencialitat. 
● Té la informació necessària per a poder seguir el curs (claus d'accés,            

enllaços…) 
● Té la possibilitat d’adaptar l’espai personal per poder seguir bé les           

classes. 
● Disposa dels contactes dels companys/es (especialment en el cas de          

treballs en equip). 
● Coneix la normativa en relació a la protecció de dades personals i els             

drets d’imatge per fer un ús correcte dels Espais Virtuals          
d’Aprenentatge.  

 
En la següent infografia sobre les sessions telemàtiques apareixen una sèrie de            
consells que s’han de conèixer per l’alumnat, el professorat i, en general, tota la              
comunitat educativa. 
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6.2. Beneficis de l’escolarització híbrida 
 

El fet de procedir amb classes telemàtiques possibilita un escenari del qual            
se’n pot treure uns beneficis que cal posar en valor: 

● Foment del treball col·laboratiu dels equips de matèria.  
● Definició d’estratègies de diversificació curricular.  
● Establir punts de trobada més freqüents entre l’equip docent 
● Potenciar l’acció tutorial a través d’un vincle més estret amb el tutor/a de             

grup  
● Per als ensenyaments professionalitzadors: es pot disposar de tots els          

materials dels diferents cicles formatius que s’imparteixen en la         
modalitat no presencial: https://ioc.xtec.educacio/recursos. També es      
pot disposar d’altres recursos i materials formatius al portal xtec, als           
espais col·laboratius de cada ensenyament a l’Odissea o als nodes.  

 
 

7. VIES DE DIFUSIÓ 
Aquest annex, així com el Pla d’organització i funcionament de centre per al             
curs 20-21 estarà publicat a la web de l’institut. Així mateix s’enviarà a través              
dels grups de difusió de Whatsapp i es penjarà a les xarxes socials utilitzades              
pel centre: Instagram, Facebook i Twitter.  
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