ORGANITZACIÓ DE CENTRE
arran de les noves mesures sanitàries
CURS 2020/2021

•

Aplicables a partir del 9/11/2020

Amb l’objectiu de donar compliment a la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29
d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del COVID-19 al territori
de Catalunya, i a partir dels “Criteris i orientacions per incrementar l’aprenentatge
híbrid a l’FP, Batxillerat, Ensenyaments del règim especial, EOI i CFA” es determinen
les mesures en matèria d’organització que tot seguit es descriuen.

• Consideracions prèvies
Fins ara s’ha organitzat l’activitat al centre en activitat presencial i activitat telemàtica
asincrònica. A partir del dilluns dia 9/11/2020, es combinaran les tres modalitats
d’aprenentatge: PRESENCIAL, SINCRÒNIC I ASINCRÒNIC. Arribant a una
mitjana del 40% de no presencialitat.
De forma general, cada grup vindrà tres dies a la setmana al centre i un dia realitzarà
formació en modalitat síncrona i un altre dia en modalitat asíncrona.
On:
Activitat telemàtica sincrònica (H.SIN): L’alumnat segueix la classe des de casa per
mitjà de la videoconferència.
Activitat telemàtica asincrònica (HIBRI): L’alumnat disposarà de tasques
d’aprenentatge encomanades pel professorat per poder treballar des de casa, en el
moment que ho consideri.
• Augment d’hores d’activitat docent NO PRESENCIAL (al voltant del 40%)
• Aquestes classes no presencials es realitzaran amb el suport de la plataforma virtual
corresponent (CLASSROOM o MOODLE)
• En cada horari de grup s’especifiquen les hores d’activitat telemàtica sincrònica
(H. SIN), activitat telemàtica asincrònica (HIBR) i activitat presencial.
• Segons horari, el professor/a es connectarà amb videotrucada amb el grup
corresponent a l’hora assignada per horari lectiu: H. SIN (act. telemàtica
sincrònica)
•

Tal i com hem fet fins el moment les hores HIBR (act. telemàtica asincrònica),
són les que l’alumne dedica a fer les tasques encomanades pel professor/a amb
anterioritat. No necessàriament ho han de fer en l’hora assignada, l’alumne
s’organitza i decideix quan fer la tasca.

