Benvolgudes/uts,
Com ja us hem dit en una circular anterior, a partir de demà dia 14 d'abril tornem a
emprendre el 2n/4rt quadrimestre de manera oficial i tot el que es faci a partir d'aquest
moment serà avaluable.
A l’aplicatiu Alèxia hi ha posades les notes del 1er bloc realitzat abans del confinament.
Ho podeu consultar si voleu.
A partir del 13 de març les activitats docents han continuat en confinament i la feina
realitzada es posarà en valor alhora de fer l’avaluació (tenint en compte les dificultats
que hi hagin hagut).
Aquests dies hem planificat i consensuat una manera de fer docència fins l’acabament
del curs 2019-20 que resumim a continuació:
1- La dinàmica de les classes no presencials es centra principalment en l’ús de l’Aula
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virtual i es veurà reforçada amb activitats adaptades a partir del dimarts 14
d’abril.
En aquesta línia, els tutors/es de cada cicle han dissenyat una graella on hi
surten reflectides les Unitats Formatives, el professorat, la metodologia
d’aprenentage, entre altres particularitats, que us ha de guiar i donar la
informació bàsica per seguir el curs. La rebreu en els propers dies.
Treballareu en contacte permanent, amb el professorat, els tutors, i la direcció
del centre a través de l’Aula Virtual, les tutories en grup i/o individuals, i els
correus electrònics que rebreu de part del centre o d’algun professor/a.
En aquest sentit, és important establir comunicació amb el vostre tutor/a per
qualsevol dubte o dificultat que pugui sorgir.
L’horari de treball, la gestió del temps, la organització de la informació que aneu
rebent de part de l’Escola i l’adequació de l’espai de treball l’haureu de fer
vosaltres. No oblideu que l’autonomia és una competència bàsica que comptarà
molt alhora d’avaluar-vos.
Respecte el calendari escolar, en principi, es manté el que tenim. Per tant, les
classes acaben el 22 de maig, d’aquí a sis setmanes. La primera setmana de juny
hi ha l’avaluació quadrimestral, a la segona setmana les segones convocatòries
de les UF del 2n/4rt quadrimestre i a la tercera la presentació del Projecte Final
i l’Obra final (per als alumnes de 2n curs).
L’activitat docent a distància comporta tota una altra manera de treballar, més
autònoma i fent us de plataformes noves, per exemple, per fer una
videoconferència. En aquest sentit hem elaborat unes recomanacions a seguir
que aviat penjarem a la web del centre. Som conscients que ningú estava
preparat per aquest canvi, i que al llarg d’aquestes 4 setmanes de confinament
hem après coses que han funcionat i d’altres que no. Ens hem d’esforçar tots a
adaptar-nos i aprendre tot el que puguem.
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8- Les activitats de videoconferència o les tutories tindran un horari assignat que

haureu de respectar. L’alumnat de grau mitjà seran sempre en horari de matí i
els de grau superior en horari de tarda.

I ja per acomiadar-nos, preguem paciència aquests primers dies, donat que treballar de
forma molt coordinada a distància sempre és una tasca difícil. Però si tots hi posem
ganes i mantenim la comunicació, ens en sortirem!
Esperem que tots estigueu molt bé i hagueu gaudit de la Setmana Santa.
Salutacions,
Equip directiu

2

