INFORMACIÓ RELATIVA A LES MESURES EXCEPCIONALS QUE S’HAN HAGUT DE PRENDRE PER EVITAR
LA PROPAGACIÓ DEL COVID-19

En compliment del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i de les instruccions de la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca per a l’organització i el funcionament dels centres docents durant el període de
suspensió temporal de l’activitat educativa presencial, us informen que:
1. El centre romandrà obert amb els membres de l’equip directiu i resoldrà consultes únicament via
telemàtica o per telèfon. Sols en casos excepcionals es podrà atendre presencialment amb cita prèvia.
2. El professorat, mitjançant teletreball, conjugarà l'atenció a l'alumnat i a les famílies de manera no
presencial.
3. El professorat garantirà, mitjançant el treball telemàtic, que cada alumne pugui desenvolupar
l'activitat educativa des del seu domicili particular.
Sols en el cas que alguna família tingui dificultat en l'ús de les tecnologies de la informació o no disposi
dels mitjans adients, el professorat els lliurarà aquestes feines, presencialment amb cita prèvia.
4. ESO, 1r de batxillerat i AFD.- Les activitats proposades a l'alumnat per dur a terme en els seus domicilis
se centraran preferentment en activitats de reforç i/o consolidació des d'un enfocament competencial.
5. 2n de Batxillerat.- El professorat prestarà una especial atenció a l'alumnat de 2n de batxillerat que
s'ha de presentar a les proves d'Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (PBAU).
És per això que us informem que el professorat de l’IES Bendinat seguirà amb l’activitat educativa per
via telemàtica mitjançant diferents plataformes virtuals (Moodle, Classroom,...) de les quals cada
professor ja ha informat als seus alumnes.
L’alumnat podrà consultar dubtes i qüestions mitjançant aquestes plataformes virtuals, correu
electrònic, WhatsApp, (entre d’altres...), segons indicació del professorat.
Per a la vostra informació els tutors ho posaran a l’abast del alumnat i de les famílies.
Tota aquesta organització és susceptible de canvis per noves instruccions, comunicats, etc., per part de
la Conselleria, del Govern o del Gobierno d’Espanya.
Us agraïm la vostra col·laboració per superar entre tots aquesta situació.
Cordialment
L’Equip Directiu
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