Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Leonardo Da Vinci
Sant Cugat del Vallès

Benvolgudes famílies,
Durant aquests dos primers dies de classe hem pogut observar que l’organització prevista per a 1r de
Batxillerat necessita una revisió de la proposta inicial.
En el Consell Escolar del passat 7 de setembre, ja vam acordar que la prioritat màxima era garantir la
seguretat sanitària i la tranquil·litat de les famílies. És per això que vam decidir començar un
aprenentatge semipresencial amb alternança setmanal.
Tot i així, el funcionament d’aquests dos primers dies i els canvis en el nombre total d’alumnat
matriculat a 1r de Batxillerat aquest curs 20/21 ens permet canviar les condicions inicials d’aquesta
semipresencialitat.
A partir de demà, doncs,
-

-

-

L’alumnat de 1r de Batxillerat haurà de venir presencialment tots els dies. No caldrà
l’alternança inicialment prevista.
La ratio dels tres grups és de 27, 27 i 26. Els nostres llistats de prematrícula marcaven un total de
30, 32 i 31 alumnes que justificaven la nostra decisió però, finalment, s’han rebaixat els nombres
indicats i, per tant, així sí que es poden garantir les imprescindibles mesures sanitàries d’aquest
curs 20/21.
Únicament haurem de fer una divisió de l’alumnat a les matèries de modalitat de Física i
Química. En aquest cas, la meitat de l’alumnat de manera alterna i per ordre de llista estarà
dividit entre els dos laboratoris del centre. Així, mentre uns estan en directe amb la professora, la
resta del grup (físicament al centre i al costat) seguirà la classe on-line des de l’aula assignada.
És el que s’anomena aprenentatge simultani. Estem pendents de la instal·lació dels mitjans
tecnològics necessaris per poder posar el sistema en marxa l’abans possible.
L’alumnat, doncs, ha d’assistir sempre en horari lectiu habitual al centre de 8 a 14,30h. ja que
s’han solucionat les circumstàncies que els hi ho impedien.

Us agraïm la vostra comprensió i paciència.
Aquest curs 20/21 està sent un curs especialment delicat on, sobretot, volem prioritzar una tornada
segura.
Cordialment,
Equip Directiu
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