NOVA ORGANITZACIÓ DELS CURSOS I HORARIS DEL CENTRE
Les últimes directrius dels Departaments de Salut i Educació determinen que cal reduir
el temps de presencialitat dels nostres cursos i la mobilitat de l’alumnat.
La nova organització, d’acord amb les instruccions rebudes, s’ha de preveure per a
tota la resta del primer trimestre (9 de novembre - 21 de desembre). Si la situació ho
permet, aquests canvis es revertiran de cara al segon trimestre.
a) A partir del dilluns 9 de novembre, els grups dels cursos presencials passaran a
tenir el 50% de presencialitat (una sessió presencial setmanal). El dia de classe i
l’aula es concretaran en els horaris actualitzats que es publicaran al web del centre el
divendres 6 de novembre.
b) A partir del dilluns 30 de novembre, i fins al 21 de desembre, el dia de la sessió
presencial es canviarà (per exemple, els grups de dilluns-dimecres que tinguin la
sessió presencial el dilluns durant el període 9/11-26/11 passaran a tenir-la el
dimecres, i a l’inrevés).
c) L’altre 50% del temps lectiu es dedicarà a fer activitats en línia o altres
modalitats de treball individual d’acord amb les indicacions que el professorat doni a la
sessió presencial o a l’aula virtual. En principi l’activitat en línia es farà de forma
asíncrona i l’alumnat la podrà fer fora de l’horari de classe, però el professorat també
podrà proposar activitats sincròniques (pràctica oral en grups, sessions de tutoria, ...)
en funció de les característiques del grup, idioma i nivell.
d) L’organització lectiva dels grups de la modalitat semipresencial d’anglès i de la
modalitat flexibilitzada anual de francès (A1a i A1b) seguirà com fins ara.
e) És necessari que tot l’alumnat s’hagi inscrit a l’aula virtual Moodle assignada al
seu grup.
f) El temps de les sessions presencials s’augmentarà en 10 minuts i coincidirà
amb l’horari que consta en el resguard de matrícula de l’alumnat. La durada de la
sessió (2 hores i 15 minuts) coincideix amb el preceptiu 50% de presencialitat. Atès
que la distribució dels dies de classe rebaixarà en un 50% el nombre de grups
presents al centre cada dia, aquest canvi d’horari no implicarà una major coincidència
de persones a l’entrada o a la sortida.
g) A partir del 9 de novembre l’ús de la mediateca es limitarà al servei de préstec
(retorn de material / recollida del material reservat prèviament a través de
eoihospitaletbiblio@gmail.com).
Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració

