
SEGON  TRIMESTRE 

a) HORARIS DEL GRUPS: 

Atesa l’evolució de la pandèmia i que el Departament d’Educació ha prorrogat la 
instrucció de reduir la presencialitat en els ensenyaments post-obligatoris: 

a.1) Fins a nou avís, els grups ordinaris seguiran amb el 50% de presencialitat (una 
sessió presencial setmanal). El dia de classe i l’aula es concreten en els horaris 
penjats en el web. Els dies de classe s’invertiran a partir de l’1 de febrer. Tan aviat com 
la situació sanitària ho permeti es reprendran les dues sessions presencials setmanals. 

a.2) Durant l’horari de la sessió de classe no-presencial el professorat durà a terme 
activitat online sincrònica. Aquesta activitat sincrònica podrà tenir diferents formats 
(treball amb el grup classe o amb part del grup, pràctica oral en petits grups, pràctica 
oral en parelles, ...) en funció de les característiques de l’idioma, el nivell i el grup 
(nombre d’alumnes, seguiment de la programació, ...). 

a.3) La sessió presencial i l’activitat sincrònica es complementaran amb l’activitat 
asincrònica necessària per garantir el compliment de la programació del curs. 

a.4) 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.  

a.5) És necessari que tot l’alumnat s’hagi inscrit a l’aula virtual assignada al seu 
grup. L’activitat no-presencial de l’alumnat (tant la sincrònica com l’asincrònica) és 
avaluable. 

a.6) 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). 

 

b) NOU PROTOCOL DE VENTILACIÓ: 

b.1) Es recomana la ventilació creuada continuada.  

b.2) Com a mínim, cal mantenir les portes i les finestres de l’aula obertes un mínim de 
20 centímetres entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva. 

b.3) Durant els descansos i després de la sessió de classe  es farà una ventilació total 
de l’aula durant un mínim de 10 minuts, amb obertura total de totes les portes i 
finestres. 

 

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració  
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