
Benvolguts alumnat i famílies,

 
 
Com ja sabeu, en aquests moments no podem determinar quina durada tindrà aquesta situació d'emergència 
que estem vivint. El que sí podem dir és que el confinament arribarà fins després del període de Setmana 
Santa com a mínim. Aquesta excepcionalitat ens obliga, per una banda, a prendre decisions sobre la marxa i, 
per l'altra a continuar el curs a través del seguiment online fins que sigui possible obrir els centres educatius. 
 
El professorat del centre estarà, durant aquest període, en comunicació amb l'alumnat a través de Classroom, 
e-mail, i les eines de participació online que des de cadascun dels mòduls es considerin oportunes. En tot cas,
les activitats i el seguiment d'aquestes es realitzarà des d'un punt de vista inclusiu, proposant alternatives per 
evitar qualsevol greuge comparatiu per les diferents condicions d'accés a la tecnologia per part de l'alumnat. 
Per atendre a aquesta diversitat, i en funció del tipus d'assignatura (teòriques, teorico-pràctiques i pràctiques) 
es proposaran objectius diferents en quan l'aprenentatge: en alguns casos l'objectiu de les activitats seran 
assolir continguts competencials, i en d'altres (les que requereixin de maquinari específic) s'atendrà per 
resoldre dubtes i aportar material de reforç. 
 
En general, ens hem de proposar els següents objectius:
-Mantenir els hàbits d'estudi i pràctica el màxim que puguem.
-Consolidar i aprofundir els coneixements quan l'assignatura ho permeti.
-Resoldre dubtes per poder finalitzar activitats endarrerides en el cas que hi hagin.
-Aprofitar aquesta oportunitat per desenvolupar la competència d'autonomia personal i d'autoaprenentatge.
 
Els tutors de cadascun dels grups seran les persones de referencia per l'alumnat (i per les famílies en el cas 
dels menors d'edat) per qualsevol dubte al respecte de les qüestions curriculars.
 
Entenem que alumnes i famílies, igual que l'equip de l'EMAiD, teniu tot un seguit de dubtes, incerteses i 
neguits, sobretot pel que fa a la finalització del curs. A hores d'ara no podem donar resposta a molts d'aquests
dubtes. Igualment succeeix amb la inscripció amb les proves d’accés i la resta de procediments 
administratius: actualment s'han suspès tots els terminis administratius del departament fins que es pugui 
garantir la seva realització en condicions de normalitat. 
En el cas de que hi hagués una modificació de calendari o altres informacions concretes per part del 
Departament d'Educació, us ho farem saber a través de la web principalment i des de les tutories.
Esperem que tot es vaigi endreçant el més ràpid possible i que properament puguem donar més informació. 
 
Per tal de donar resposta a tots els dubtes i qüestions administratives us atendrem al correu 
emaid@vilanova.cat i al telèfon del centre 938932846.
 
Continuem, i espero que ens puguem veure ben aviat!
 
Salut i cuideu-vos!
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