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Benvolguts/des alumnat, famílies i treballadors/es de l’Escola, 
 
Avui ha fet 15 dies que vivim confinats a casa nostra per culpa d’aquesta pandèmia 
que tot ho ha capgirat. El món no s’acabarà, però serà diferent a partir d’ara. 
Estem vivint un temps estrany, complicat. Estem aprenent a gestionar la incertesa.  
Confiats en el que diuen els mitjans de comunicació, en el que ens arriba a través de la 
xarxa dels fils, els cables, de les fibres i les antenes...ens informem sobre com afecta 
aquest Covid19 a tota la població: delmant la salut, l’economia, la societat, la cultura... 
 
Enyorem la companyia dels amics, de la família, dels companys de feina. 
Ens sentim impotents en no poder donar escalf a les persones malaltes, als avis i àvies 
que no podem visitar, a les persones que viuen soles.  
 
Ens solidaritzem amb les persones que estan lluitant a primera línia i també mirem de 
ser creatius i altruistes col·laborant en iniciatives que afavoreixin l’estímul i l’activitat 
diària de les persones, mentre viuen aquest confinament. 
 
Fem el que podem i tampoc estem obligats a més. Des del nostre confinament 
particular, és bo que ens aturem i dediquem un temps a pensar. Recordar. Estimar. 
Valorar. Llegir. Mirar el cel. Mirar la terra i veure com tot creix, reneix. 
 
L’Escola vol seguir el contacte amb l’alumnat, mantenint l’equitat i atenent a les 
orientacions que ha donat el Departament. Les darreres notícies del Departament pel 
que fa a l’obertura dels centres i la docència presencial us les resumeixo en els 
següents punts: 
 

1- L’obertura dels centres es determinarà passada la Setmana Santa, però no és 
previsible que es faci a l’abril. 

2- S’ha d’avaluar tot allò fet abans del confinament (fins el 12 de març) i aquelles 
tasques que hi estiguin directament relacionades que s’hagin pogut acabar 
després. 

3- Asseguren que tot l’alumnat matriculat el curs 19_20 obtindrà la titulació 
aquest any i que es trobaran vies de recuperar continguts. 

4- El curs 20_21 ha de començar al setembre. 
5- Les Proves d’accés a la Universitat (PAAU) i als cicles formatius es faran de 

finals de juny a inicis de juliol.  
6- Allargar les classes al juny (tenir una part de maig, tot el juny i una part de juliol 

lectiu). 
7- L’alumnat, en aquest període de confinament, ha de tenir les mateixes facilitats 

(bretxa digital), i, en aquest sentit, el Departament es planteja donar dispositius 
mòbils per aquelles famílies que no en tinguin. 
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8- Recomanen que l’alumnat segueixi treballant on line, però no en excés. Que el 
professorat s’organitzi per mantenir la comunicació i l’activitat docent no 
presencial amb l’alumnat. 

9- Potenciar l’ús de la tecnologia audiovisual, on line, de mòbil, ordinador, ràdio, 
TV, etc. 

10- El Departament d’educació treballa amb enginyers informàtics, tècnics 
d’educació i directors de centres estan planificant el que queda de curs per fer-
ho on line dissenyant Apps i eines digitals adequades a diferents edats. 

 
En aquest sentit pensem que és bo continuar treballant, en la mesura que puguem, per 
mantenir viva l’activitat i la comunicació entre l’alumnat de l’EAD Sant Cugat i el 
professorat. 
Després d’aquestes dues setmanes de treball no presencial valorem positivament que 
el professorat s’hagi organitzat per activar la seva Unitat Formativa a l’aula virtual o bé 
per mail enviant feines als alumnes.  
El feedback amb els alumnes és variable; depèn de les Unitats formatives, del grup, i 
de l’activitat proposada. 
Per altra banda, alguns alumnes ens han fet saber que no disposen d’algun material, 
eina, espai o altres i que se’ls fa difícil de seguir les activitats proposades. 
 
En aquest sentit, els tutors/es de cicle han preguntat a l’alumnat quines eines tenien a 
l’abast per tal de poder reconduir treballs. Tenint coneixement d’aquestes situacions 
particulars podrem mantenir l’equitat; aquesta informació ens ha de servir per poder 
adequar les feines. 
Hi ha una part de l’alumnat que no ha respost als correus/comunicats enviats pel 
professorat i seria bo que coneguéssim com estan vivint aquests dies. Si us plau, 
responeu els mails o podeu-vos en contacte amb el vostre tutor/a. 
 
Per altra banda, no volem que aquestes tasques docents afegeixin més estrès al que ja 
tenim, i, essent conscients de que cadascun de nosaltres ho està vivint d’una manera 
diferent i que no és fàcil de gestionar ni d’organitzar-se. 
Avui hem fet una reunió amb vídeo conferència tots els professors/es, les conserges, la 
secretària i la psicòloga, hi érem tots! Ens ha fet molta il·lusió :-) 
Ens hem pogut veure les cares i comentar com ho estàvem fent. I hem decidit fer 
aquestes tres accions: 
 

1. Que els 1ers cursos tant de Grau superior com de Grau mitjà es relaxin més, i 
no facin tantes tasques. Ja ho recuperarem quan tornem al centre. 

2. Els 2ons cursos que prioritzin l’Obra Final i el Projecte Integrat, i que avancin els 
projectes de segon que puguin ja que són eines que els poden ajudar a 
desenvolupar-lo. Comuniqueu si teniu algun problema tècnic, material, als 
vostres tutors i/o professors (alguns ja ho heu fet). 

3. El Curs de Preparació a les Proves d’Accés al Grau Superior que estan cursant a 
l’IOC i amb el seguiment de l’Àlex Ramon, seria bo que no es desconnectessin ja 
que les proves es faran (juny-juliol).  
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Hem considerat que el Projecte Integrat i l’Obra Final han de poder anar tirant 
endavant, saltant-nos algunes presentacions i prioritzant la part més pràctica, 
adaptant-ne alguna part de la normativa. Aquesta informació us arribarà mitjançant 
les vostres tutors/es. 
Totes les feines i aprenentatges que fem en aquests dies de confinament ens han 
d’ajudar a créixer i a avançar en els nostres estudis.  
 
Us animo a continuar el camí junts, tenim més força i capacitat del que ens pensem. 
Compartim aquest temps de confinament, fem-lo plegats! 
 
Si voleu escriure alguna reflexió la podeu fer arribar a: evirgil4@xtec.cat  
Podríem fer-ne una notícia per la web. Aporteu alguna imatge d’ algun treball de 
disseny o gràfic, alguna fotografia, etc, sempre temes que es relacionin amb els estudis 
que esteu cursant i que tingueu ganes de poder compartir amb la comunitat educativa 
de l’EAD. 
 
Hem publicat notícies noves a la web de l’EAD i aprofitarem per actualitzar-ne els 
continguts. L’atenció telefònica la fa la Nuri des de casa seva, de 10h a 13h de dilluns a 
divendres, al número: 687 565 778. Si teniu algun dubte o comentari ho podeu fer per 
correu electrònic a: 

Qualsevol dubte:  

evirgil4@xtec.cat (direcció) 

silvialopez.easc@gmail.com (cap d’estudis) 

abascu@xtec.cat (secretària acadèmica) 

Cuideu-vos i quedeu-vos a casa! 

#totanirabe# 

Salutacions, 

Equip directiu 

 


