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5 de novembre de 2020 

Benvolgut alumnat i famílies, 
 
En base a les orientacions i instruccions del departament d'Educació i els riscos 
sanitaris tipificats per Salut, ens trobem aquests dies redissenyant  els nostres 
criteris organitzatius i metodològics per garantir en tot moment la continuïtat del 
procés d'aprenentatge.  
 
Cal destacar que les mesures definides al Pla d'Organització estan funcionant i 
que els contagis no s'estan produint dins de l'escola. Per tant, aquestes noves 
accions dirigides cap a una formació híbrida (presencial-telemàtica) tenen 
l'objectiu de disminuir la presencialitat i reduir la mobilitat de tot l'alumnat, per 
contribuir al bé social comú.  
 
Els criteris acordats pel CES Joan Maragall són els següents; 
 

- Ensenyament presencial no inferior al 50% de les hores actuals. 
 

L'alumnat rebrà els nous horaris aquest proper divendres, 6 de novembre, i 
seran d'aplicació des de dilluns 9 de novembre i fins rebre notícies de canvi per 
part del Departament d'Educació.  També afegir que preveiem suplantar les 
sessions presencials que caiguin en dia festiu per videotrucada, a determinar 
per cada professor/a amb el seu grup donat el cas. 
 

- Ensenyament telemàtic amb supervisió del professorat i potenciant 
metodologies d'ensenyament-aprenentatge. Tenint en compte que 
l’alumnat podrà assistir al centre de manera presencial un 50% de les 
classes, es potenciaran més activitats de carácter assincrònic que les 
classes virtuals, amb l’objectiu que l’alumnat i les famílies tingueu més 
flexibilitat per organizar-vos el dia a dia. 

 
- Exàmens i activitats tipus taller o pràctiques presencials. 

 
 

En cas de no disposar de connexió WIFI en l’àmbit familiar i/o de dispositius 
electrònics (ordinador, tablet, mòbil) per poder rebre, realitzar i compartir 
tasques i comunicacions amb el professorat, és molt important que l’alumnat i/o 
les seves famílies contactin amb el tutor/a de manera urgent i ho comuniquin, ja 
que en aquest nou pla d’organització es preveu el suport en aquests casos 
degudament justificats. 
 
Està en la nostra voluntat continuar garantint l'acció tutorial i l'orientació 
educativa com a factor clau per l'èxit de l'ensenyament en modalitat no 
presencial.  
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La nostra activitat acadèmica no s'atura, ni per l'equip de professorat ni pels 
alumnes,  l'atenció a l'alumnat és integral i les eines que es posen al seu abast 
són les més adequades, tant presencial com telemàticament,  per tal que tots i 
cadascun dels nostres alumnes puguin promocionar i obtenir la titulació a la 
qual opten. 
 
Us demanem que recolzeu la nostra tasca, que sigueu pacients i dipositeu 
plena confiança en la professionalitat de l'equip docent, ja que a partir del 9 de 
novembre tots i totes continuem fent la nostra feina com fins ara, alumnes i 
professors. 
 

                  L’Equip Directiu 

             

 


