Benvolguts/des,
A l’espera de rebre criteris i orientacions per als nostres cicles formatius, us fem
extensiva la darrera comunicació oficial pel que fa la seguiment de l’avaluació dels
estudis que depenen del Departament d’Educació de la Generalitat. Com podreu llegir,
no fa referència directa ni a FP ni a Cicles Formatius, per tant, ens podem agafar a les
qüestions més generals que es desprenen de llegir el document, i que resumeixo a
continuació:
1. Davant l’ampliació del confinament és recomanable donar continuïtat a
l’activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge
amb propostes educatives que arribin a tot l’alumnat.
2. El seguiment tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies prenen en
aquest context més rellevància.
3. Les direccions i els titulars han d’organitzar aquest procés i vetllar per la
qualitat de la proposta educativa global, així com garantir la comunicació amb
l'alumnat i les famílies
4. Es recomana fer propostes setmanals, des de diferents àmbits curriculars, amb
calendari de lliurament i amb la possibilitat de fer un retorn de les activitats
realitzades a l’alumnat per afavorir la millora dels aprenentatges.
5. Cal evitar replicar el treball que es fa en els centres i, per tant, la transposició
directa dels horaris setmanals. Els equips directius han de planificar i coordinar
les activitats que es proposen als alumnes i fer que això sigui sostenible pel que
fa a la dedicació tant de l’alumnat com del professorat.
6. La docència s'haurà de fer de forma virtual i l'avaluació també serà
qualificadora, de manera que, molt probablement, caldrà revisar els criteris
d'avaluació formulats per cada centre a principi de curs i adaptar-los a les
limitacions formatives i personals amb les quals s’hagi trobat cada alumne.
7. L'impacte emocional en els joves sotmesos a circumstàncies difícils serà
important i, per tant, l’acció tutorial és fonamental per fer-ne el seguiment.
8. Amb aquesta finalitat, i a fi de garantir la igualtat d’oportunitats, els centres
hauran d’elaborar un pla que permeti arribar a tot l'alumnat.
La idea general que volem transmetre a l’alumnat és que a partir del dia 14 d’abril les
activitats que es proposin seran avaluables i per tant aquells que vulgueu seguir el curs
i acabar-lo al juny, haureu de mantenir el contacte i l’activitat acadèmica.
El professorat adequarà les activitats i els requeriments a les possibilitats de l’alumnat,
pel que fa a recursos, situació familiar, i altres circumstàncies que haurem de tenir
molt en compte.
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Per altra banda, hem enviat una enquesta on preguntàvem sobre les eines digitals i
software que tenen els alumnes per poder disposar d’una radiografia de les
mancances que hi puguin haver. Les administracions (Ajuntament, Diputació i
Generalitat) estan preveient cedir material a l’alumnat que ho necessiti.
El Departament ha fet unes noves disposicions per les FCT (pràctiques) que ja té la
Coodinadora d’FCT que estudiarà cada cas per tal que les pugui acabar, o iniciar de
manera no presencial.
Aquestes tres setmanes de confinament els alumnes han estat en contacte amb el
professorat i s’han anat adequant les activitats en la mesura que ha estat possible.
S’han realitzat tutories de grup, tutories dels Projectes Integrats i de l’Obra Final, s’han
fet vídeo conferències en diferents UF i s’ha fet ús del moodle i del correu electrònic.
A banda de ser experiències docents noves per tots, hem vist que el teletreball tampoc
és tant fàcil de gestionar, ja que se’t barreja la feina amb el context i espai familiar.
La voluntat de la direcció del centre i el professorat és establir uns criteris clars de com
funcionar, en quin horari, amb quines plataformes, entre altres qüestions, i sempre
considerant l’excepcionalitat en la qual ens trobem, per quan reemprenem l’activitat
docent després de Setmana Santa ho puguem aprofitar i no hi hagi dubtes sobre quina
és la manera de treballar del professorat i l’alumnat.
De moment és el que podem explicar. Si algú necessita algun aclariment que no dubti a
contactar amb la direcció del centre.
Demà comencen les vacances de Setmana Santa, aprofiteu per descansar i cuidar-vos
molt.
Ens retrobem el dimarts 14 d’abril.

Cordialment,

Equip directiu
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