
Benvolgut alumnat,

Benvolgudes famílies,

 

Abans de tot, esperem que gaudiu d'una bona salut i desitjar-vos que estigueu el millor 
possible  donades les circumstàncies.

Com bé sabeu, ens trobem en un escenari de incertesa i canvis constants el qual no facilita
que puguem donar resposta a totes les qüestions que se'ns plantegen de forma senzilla i 
ràpida, com voldríem des del centre. Tot i això us volem fer arribar un missatge de 
confiança i tranquil·litat , i el compromís de tot l'equip de treball de l'escola per afrontar el 
final del segon quadrimestre, del mode més profitós possible. 

Des del centre i a partir de les indicacions del Departament d'Educació s'ha treballat en un 
document que reflecteixi les línies metodològiques i pedagògiques a seguir a partir del 14 
d'abril, un cop establert el nou període de confinament. 

Val a dir, que si hi ha qualsevol canvi en les orientacions al respecte, ho farem saber tant 
aviat sigui possible.

 

ORIENTACIONS A PARTIR DEL DIA 14 D'ABRIL

 

 Des del Departament d'Educació se'ns informa de que no hi ha data de retorn a les 
activitats lectives presencials i continuarem l'activitat formativa online. 

 
 El període del 12 de març al 13 d’abril no es considerarà qualificable. Les activitats 

realitzades en aquest període es poden incloure dintre del període avaluable donant un 
nou termini de realització per a tots els alumnes (o millora, per als alumnes que les han 
realitzat anteriorment). 

 
 A partir del 14 d’abril les activitats seran avaluables. 

 
 Les activitats formatives s'orientaran a desenvolupar les competències bàsiques i claus 

dels diferents mòduls i unitats formatives. En aquest període de confinament, el 
plantejament no és que els alumnes acabin les activitats i continguts que hi ha 
programades originalment des dels diferents mòduls, sinó atendre als mínims 
competencials normatius. 

 
 Des de cada mòdul s'establiran nous criteris d'avaluació, a partir dels aspecte més 

rellevants de cada matèria, adaptats a les circumstàncies. Els professors de cada 
assignatura faran arribar a l'alumnat els criteris d'avaluació de cadascuna de les activitats i 
mòduls, així com dates i procediments d'entrega. Tanmateix els tutors de cada grup faran 
arribar també un resum de les activitats programades. 

 Cal tenir present que els alumnes us podeu trobar en circumstàncies molt diferents 
(familiars, espaials, anímiques, d’accés a la tecnologia,..) L'equip docent està treballant per
poder garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes. Tenim com a objectiu que 
la situació de crisis actual no sigui una desavantatge i no penalitzi als alumnes que 



tingueu més dificultats per finalitzar el curs. Sestà fent un recull de totes les incidències i de
les diferents dificultats que pugueu tenir, per adaptar les propostes i metodologies en els 
casos escaients. 

 
 En la mida del possible es proposaran activitats inclusives que impliquin diferents mòduls i 

que permetin assolir les competències de les diferents unitats formatives amb menys 
dificultats organitzatives. En aquest sentit, es pot considerar que en els segons cursos els 
Projecte Final actui com a activitat aglutinadora des d'on treballar competències bàsiques i 
avaluar diferents mòduls quan sigui possible. 

 
 

 Per als mòduls teòrics o teòrico-pràctics, es podran plantejar qüestions,, activitats o treballs
que impliquin recerca d'informació, recopilació i interpretació de dades. 

Si l'alumnat no disposa de les eines necessàries per desenvolupar un treball pràctic, caldrà
cercar alternatives viables, i en tot cas les activitats hauran d'anar orientades a 
desenvolupar la capacitat d'organització i/o aplicació d'una estratègia o seqüència 
operativa i el treball previ de disseny..

 
 

 Per proposar les activitats, fer el seguiment i recollir els exercicis es farà servir Google 
Classroom (com ja s'està fent des de la majoria de mòduls) o email si forà suficient. El 
seguiment també es podrà realitzar via telefònica o per videoconferència. Cada professor, 
per cada assignatura, tindrà com a mínim una hora de seguiment directe (trucada o 
videoconferència). Els tutors us faran arribar l'horari de cada classe. Aquest horari 
començarà a ser efectiu a partir del dia 20 d'abril se'ns perjudici de que els professors 
convoquin ja aquesta setmana les classes que considerin escaients. En el cas de les 
Videoconferències, es farà servir Google Meet preferentment, tot i que el professor pot 
proposar altra eina si ho considera adequat i si no suposa un problema afegit per l'alumnat.

 
 

 Es una prioritat per a tots els professors i en especial per als tutors, 
l'acompanyament a l'alumnat i la detecció de casos en els que hi hagi dificultats. En 
els casos dels menors d'edat el tutor informarà a les famílies si l'alumne no realitza les 
tasques o no es connecta quan ho hagi de fer (estem revisant els contactes amb les 
famílies dels menors donat que no hem pogut contactar amb tothom). En el cas dels 
alumnes majors d'edat, l'escola no pot passar informació a altra persona que no sigui 
l'alumne sense l’exprés consentiment d'aquest. 

 FCT: l Departament dóna diferents alternatives perquè els alumnes que estan en disposició
de finalitzar el curs, puguin finalitzar-les. 

-l’alumnat podrà realitzar les pràctiques al juny-juliol en empreses i ampliar els horaris.

-L'alumnat que està cursant les pràctiques les podrà finalitzar de forma telemàtica si 
l'empresa ho considera escaient.

Si no hi ha possibilitat de realitzar-les d'altre mode, es realitzaran a partir d'activitats 
complementaries al projecte final programades pel centre i que tindran la càrrega lectiva 



especificada pel Departament d'Educació.

L'alumnat que ha de realitzar les FCT rebrà informació de la tutoria. En funció de com 
evolucioni la situació s'aniran assignant. L'objectiu es que cap alumne que estigui en 
disposició deixi de finalitzar el cicle per manca de FCT: 
 

 En aquests moments no tenim encara les dates d' inscripció i realització de proves d’accés.
Al llarg de les properes setmanes, en funció de l'evolució sanitària i de les diferents 
recomanacions i instruccions que rebem per part del Departament i de l'Ajuntament, es 
decidiran les dates del període de recuperació d'enguany, que es podrien endarrerir a 
finals de juny o juliol. 

 Per qualsevol dificultat, dubte o problemàtica vinculada a l'àmbit acadèmic poseu-vos en 
contacte amb el vostre tutor, que es la persona de referència per a cada grup. 

 Els dubtes sobre matèries concretes s'han de resoldre directament amb el professor de 
cada mòdul / unitat formativa. (És important respectar els horaris i dies festius/ caps 
de setmana. Cal respectar els períodes de descans). 

 La direcció de l'EMAiD resta a la vostra disposició per a qualsevol aclariment en 
referència a l’organització de centre. 

Per qüestions administratives us podeu adreçar a la Secretaria del centre al correu 
emaid@vilanova.cat i al telèfon del centre 938932846.

 
 

Esperant que tots estigueu bé i que tornem a la normalitat el més aviat possible..

Rebeu una cordial salutació de tot l'equip de treball de l'EMAiD

 

Lluís Miquel Quintana

Director del Centre

mailto:emaid@vilanova.cat

