Ref. Mesures de contenció de la pandèmia
5 de novembre de 2020

Benvolgudes famílies de Batxillerat
Les noves mesures de contenció de la pandèmia ha fet que el Departament d’Educació
demani a tots els centres educatius que imparteixen estudis postobligatoris la reducció
de la presencialitat de l’alumnat de Batxillerat al col·legi garantint un mínim de
presencialitat del cinquanta per cent.
Seguint aquestes indicacions, hem dissenyat un model híbrid (60% docència presencial
i 40% docència telemàtica). Aquest model garanteix una bona atenció, acompanyament
a l’aprenentatge i continuïtat formativa de l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat i, al mateix
temps, redueix la mobilitat de l’alumnat i disminueix la presencialitat als centres
educatius.
Així doncs, a partir del proper dilluns 9 de novembre i fins a la finalització del primer
trimestre, 21 de desembre de 2020, l’etapa de Batxillerat seguirà un model de formació
híbrida alternant els dies de formació presencial amb els dies de formació telemàtica.
Organització de les sessions:
•

•

L’horari de l’alumnat de Batxillerat (1r i 2n curs) serà l’habitual amb la diferència
que hi haurà dies de formació telemàtica (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).
El divendres tot l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat tindrà formació presencial. Us
adjuntem el calendari de docència amb model híbrid.
El professorat estarà present en totes les sessions, tant en les presencials com
en les telemàtiques.

Avaluació:
•
•

Les proves del procés sempre es realitzaran els dies de presencialitat al centre.
Les proves sumatives es realitzaran al llarg dels dies ja establerts (adjuntem el
calendari). Aspectes a tenir en compte durant les sumatives:
o L’alumnat ha d’arribar al pati del col·legi 10 minuts abans de la realització
de la primera prova (1r BAT: 10.10 h / 2n BAT: 10.20 h).
o L’entrada i sortida es realitzarà per plaça Catalunya.
o Entre prova i prova l’alumnat romandrà a l’aula per a estudiar, relaxar-se
abans de començar la següent prova. Seguint les mesures de seguretat
COVID no podran menjar a l’aula. Per tant, és important que esmorzin
abans d’entrar al centre.
o L’alumnat no podrá sortir de l’aula fins que finalitzi les dues proves
programades per aquella jornada.
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Si durant la setmana de proves sumatives (del 19 al 23 de novembre) es declara
un confinament domiciliari d’una o dues setmanes posposarem la realització de
les proves per la tornada a la presencialitat.
Si aquest suposat confinament domiciliari s’allarga en el temps el professor/a de
cada matèria realitzarà la prova sumativa de manera telemàtica.
Casos positius COVID-19:
•

Si es detecta un positiu COVID-19 en un grup de Batxillerat, l’alumnat d’aquest
grup estable haurà de fer quarantena. Durant aquest període passarem a aplicar
l’horari de confinament (us el vam enviar a l’inici de curs).

Consideracions generals per a l’alumnat i les famílies:
•

L’assistència a les classes en línia és obligatòria. Es continuarà amb l’activitat
lectiva.

•

Quan el professor o la professora de cada matèria convoqui una reunió o classe
virtual mitjançant el Teams l’alumnat ha d’acceptar la convocatòria. En cas de no
poder-hi assistir l’alumnat i la família haurà hagut d’avisar al tutor o la tutora
prèviament.

•

És responsabilitat de l’alumnat el demanar al professor o a la professora de
matèria el treball en cas de no assistir a una classe en línia per raons justificades.

•

De la mateixa manera que a les classes presencials, la puntualitat és important.
L’alumnat ha d’estar connectat a l’hora prevista.

•

L’alumnat ha de seguir les normes habituals d’assistència a classe amb el
material necessari, en un espai que els permeti seguir la classe, prendre apunts i
fer les tasques. És important poder seguir correctament les classes.

•

L’alumnat ha d’estar visible al professorat. Per tant, ha d’encendre la càmera. El
contacte visual personalitza l’acció d’ensenyar i permet a professorat i alumnat
establir una relació més humana i propera. En cas que el micròfon o la càmera
no funcionin caldrà que les famílies ho justifiquin als tutors i caldrà buscar
solucions.

•

Mentre duri la classe els micròfons han d’estar tancats. S’obriran en funció de
les indicacions del professorat i la dinàmica de la classe.
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•

En el cas que algun alumne o alguns alumnes dificultin la realització de la classe
i no reaccionin als avisos del professor o de la professora, el docent podrà
impedir que l’alumne en qüestió continuï la classe, ho comunicarà al tutor o a la
tutora i es farà arribar la informació a les famílies.

•

L’actitud ha de ser correcte: no es pot menjar durant la sessió en línia i s’han
d’evitar els elements distractors (televisió, mòbil, tauletes...). Només es podrà
fer ús d’altres dispositius (mòbil) si el professor o la professora ho autoritza per
qüestions pedagògiques.

•

L’alumnat tindrà cura de la seva imatge. No hem d’oblidar que seguim l’activitat
lectiva tot i no ser presencial.

•

No es permet la gravació per part de l’alumnat per qualsevol mitjà tècnic.

•

La utilització del xat està condicionada al criteri del professor o la professora que
imparteix la matèria.

•

L’eina de treball serà el Microsoft office 365 - TEAMS.

•

En cas de confinament, les famílies, sent coneixedores de les indicacions pel
funcionament d’aquestes sessions, també col·laboraran pel bon
desenvolupament del pla d’ensenyament en línia.

•

Les famílies informaran al tutor o a la tutora de possibles inconvenients o
problemes que vagin sorgint. Mantindran, per tant, un seguiment amb el tutor o
amb la tutora sempre que sigui necessari.

Cordialment,

Noelia Martín
Direcció acadèmica ESO i BAT
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