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COMUNICAT A L’ALUMNAT I FAMÍLIES  
DE L’INSTITUT JOAN ORÓ 

Primer de tot, desitjar-vos de tot cor que estigueu bé, amb salut i ànims en aquests moments tan 
complicats i d’incertesa en els que ens trobem. 

Ens adrecem a vosaltres per compartir les últimes orientacions del Departament d’Educació i els 
acords als que hem arribat, com a centre, per tal de fer un bon acompanyament educatiu durant 
aquests dies. 

Sembla confirmar-se que aquesta situació d’alerta epidemiològica es prolongarà més del que 
esperàvem.  En aquest context, i en vista de com evoluciona la pandèmia, el tercer trimestre 
començarà en situació de confinament i la docència s’haurà de fer de forma virtual. 

Fins el 14 d’abril totes les tasques que el professorat ha enviat eren activitats de consolidació però 
a partir d’aquesta data, l'avaluació d’aquestes activitats serà qualificadora fet que comportarà 
modificar els criteris d’avaluació de les unitats formatives i mòduls professionals per adaptar-los a 
la nova situació. 

Pel que fa a les metodologies d’aprenentatge, les activitats pràctiques en els tallers, o en altres 
espais professionals, que l’alumnat no pot realitzar, es supliran  mitjançant la resolució de casos o 
exercicis pràctics. Aquest tipus d’activitats pretenen acostar els continguts a les situacions «reals» 
professionals i, per tant, situar l'alumne en un context problemàtic que ha de solucionar. Les 
activitats realitzades de manera no presencial formaran part de l’avaluació i qualificació de les UF i 
mòduls professionals, i se sumaran a les activitats desenvolupades presencialment. 

Per duu a terme aquestes instruccions hem elaborat la següent estratègia d’actuació: 

1. El professorat  de manera setmanal penjarà a les plataformes, on el grup/classe treballava 
habitualment, les activitats a desenvolupar del mòduls impartits. Aquestes activitats s’han 
de realitzar i entregar en les dates establertes. 

2. Hem incrementat el contacte de l’equip docent a través del correu electrònic o per 
aplicacions de videotrucada amb l’alumnat que ho necessiti. A la nostra pàgina web podreu 
trobar l’adreça de tot el professorat per departaments. 

També us volíem informar que els imports de les aportacions de material escolar que no s’utilitzin 
en el temps que l’institut ha de romandre tancat, a la tornada a la normalitat, es retornaran seguint 
els criteris establerts pel Departament d’Educació.  

Finalment, us volíem agrair la comprensió i suport que ens esteu fent arribar, i us demanem que us 
poseu en contacte amb nosaltres, tutors/es i professorat, davant qualsevol dificultat.  

Recordeu també que podeu escriure sempre que ho necessiteu a la Direcció del centre. Tot l’equip 
de professionals de l’Institut Joan Oró estem a la vostra disposició! 

Us mantindrem informats de qualsevol novetat. 

Una cordial salutació en nom de tot el professorat que formem l’Institut Joan Oró, 

La Direcció 


