Benvolguts alumnes i famílies,
seguint les instruccions del govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Sant Cugat en
relació als centres educatius i en el marc del pla de contenció del coronavirus, l’Escola
d’Art i Disseny de Sant Cugat tanca el seu servei des del divendres passat, 13 de març.
Aquesta situació durarà com a mínim fins el 27 de març.
Us mantindrem informats de qualsevol novetat que ens traslladi el Departament
d’Educació i l’Ajuntament de Sant Cugat.
Informació actualitzada a https://www.santcugat.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/coronavirus
Donat que queden suspeses les Portes obertes, la secretaria del centre fa atenció
telefònica amb el mòbil de l’EAD: 687 56 57 78, informant de la preinscripció a les
proves d’accés i altres consultes, de dilluns a divendres de 10 a 13h.
Pel que fa a la tasca docent, la Conselleria d’Educació ha fet arribar avui mateix unes
orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del
tancament pel coronavirus. Indica que en el marc de la seva autonomia, cada centre
gestionarà el treball dels alumnes durant el tancament. També hi diu que en el cas que
el centre ja treballi habitualment amb aules virtuals, la gestió es pot continuar fent
amb aquests suports. Els equips docents són els responsables de coordinar i regular
aquestes activitats i fer-ne el retorn corresponent de manera que tinguin sentit per
l’alumnat.
Essent conscients que la interacció professorat i alumnat no és possible mentre duri el
confinament, pensem que hem de mantenir-nos actius i orientats en els estudis que
estem cursant tant com puguem. Serà com fer un curs no presencial, amb un horari
més lliure.
Tanmateix, som conscients que la realitat de cada alumne és diferent i que aquestes
mesures per impartir l’ensenyament i l’aprenentatge a distància impliquen el poder
disposar de maquinari, programari, materials, espais de treball, entre altres coses, que
potser no teniu. En aquest sentit, si algú té dificultats per fer alguna activitat
proposada pel professor/a que li ho digui i mirarem de trobar alguna solució.
En aquest sentit, us traslladem en aquest comunicat els acords que hem pres per
organitzar la docència en aquestes dues setmanes de confinament:
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• Del 13 al 27 de març l’avaluació continua, en la mesura que sigui possible, de manera
no presencial.
• Les pràctiques han quedat aturades.
• El professorat farà el seguiment de l’alumnat amb els mitjans telemàtics adients. Es
recomana l’us del moodle/Aula virtual.
• El professorat estarà connectat i disponible dins la franja horària del cicle per
atendre l’alumnat del curs.
• Cada professor/a comunicarà a l’alumnat com ha de treballar la seva UF. Les
comunicacions es faran a través de l’aplicació Alexia i es rebran com un correu
electrònic.
• Feu servir el wetransfer o el drive per penjar documents que pesin més de 10Mb (els
alumnes 1Mb), ja que són els màxims en cas d’utilitzar el moodle.
• Hem d’estar atents a les xarxes perquè estan sorgint iniciatives que volen fer
accessible i gratuïta la formació i la cultura.
• L’equip directiu treballarà per tal de mantenir el col·lectiu informat, mitjançant la
web i el correu.
Mirem de mantenir la comunicació entre nosaltres i mantenir-nos actives cada dia.
Cuideu-vos molt i quedeu-vos a casa en la mesura que sigui possible.
Molts ànims!
Qualsevol dubte:
evirgil4@xtec.cat (direcció)
silvialopez.easc@gmail.com (cap d’estudis)
abascu@xtec.cat (secretària acadèmica)
Una abraçada,
Equip directiu

2

