Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Joan Brudi eu

Nota informativa – 18 de març de 2020
Us passem les següents informacions:


L’Institut Joan Brudieu manté, a través de diversos canals (Moodle, Google Drive, Google
Classroom, Comunicats Alèxia, Correu electrònic XXX@insjoanbrudieu.cat) la comunicació
amb les famílies i l’alumnat per tal d’afavorir el manteniment de l’activitat educativa durant el
confinament. La pàgina web de l’Institut esdevé el canal d’informació entre la comunitat
educativa del Joan Brudieu.
Les activitats que es proposen tenen en compte les diferents etapes educatives que tenim a
l’Institut (ESO – BTX – CFM – CFS). En el cas de l’alumnat de Batxillerat, i especialment de 2n,
cal que aquesta aturada no afecti les seves opcions d’acabar el curs amb les garanties
suficients. Quant a l’alumnat de cicles formatius, donat que els mòduls/UF van per hores, és
convenient que se segueixin les activitats que els proposi el professorat.
El Departament d’Educació ha emès instruccions al respecte, que es concreten a data d’avui,
d’aquesta manera:
«El Departament d'Educació valora molt positivament aquestes iniciatives, sempre
que no es proposin activitats on-line subjectes a qualificació que puguin suposar
un greuge comparatiu donades les diferents condicions d’accés a la tecnologia per
part de les famílies. És per això que les activitats que els centres proposin per
treballar a casa aquests dies han d’estar pensades per mantenir la curiositat per
aprendre i treballar de forma autònoma, i en família, temes que puguin ser
interessants des del punt de vista educatiu. Insistim que convidar als alumnes a
aprofitar determinats recursos educatius i culturals que hi ha a la xarxa o la
televisió, també aportar-ne de propis, és molt positiu sempre que aquestes
activitats no suposin una tasca subjecta a avaluació qualificadora. En aquest
sentit, s’han publicat unes orientacions al portal xtec. Anirem aprofundint en
aquesta qüestió i donant tota la informació necessària.»



Es confirma que queden suspesos tots els terminis administratius, sense excepció. Això afecta
a diversos procediments com, per exemple, la inscripció per a la prova d’accés als cicles
formatius. Des del Departament d’Educació es treballa en diversos escenaris i possibilitats en
relació a aquests procediments. Tan bon punt es pugui comunicar algun canvi, es farà.



En relació amb les proves d’accés a la Formació Professional de grau mitjà o superior per
als que no tinguin els requisits acadèmics d’accés a aquests ensenyaments, s’adaptarà el
calendari de les proves i matrícula i es mantindrà una reserva de places. Tanmateix, hem
d’esperar més instruccions al respecte.



S’ajorna la preinscripció escolar del segon cicle d’infantil, primària i secundària fins que
es pugui garantir la seva realització en condicions de normalitat.



Les proves de selectivitat queden ajornades fins al mes de juliol.



Se’ns comunica que es flexibilitzarà l’exigència de pràctiques de la formació professional i
l’FP Dual.
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El Departament d’Educació està treballant per a minimitzar l’impacte d’aquesta crisi sobre les
empreses que gestionen menjadors, neteja, transport, monitoratge, intèrprets de llenguatge de
signes, UEC, etc. a través de mesures en relació a la contractació.



En aquest sentit, el Govern ha aprovat un Decret llei on s’estableix la suspensió de l’execució
d’aquests contractes, mantenint-ne el pagament.



Les conselleries d’Educació i Treball habilitaran targetes moneder per garantir els ajuts de
menjador a l’alumnat beneficiari i als menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa,
després d’un acord amb La Caixa. En un comunicat, els departaments van anunciar ahir
140.000 targetes per a nens usuaris del servei de menjador i 20.000 per a menors usuaris dels
serveis d’intervenció socioeducativa amb servei de menjar. Les targetes moneder es
començaran a distribuir a partir dels propers 2 o 3 dies, a través dels ajuntaments i dels consells
comarcals. Es carregarà a cada família l'import de la prestació diària pel total de dies que duri
el tancament. Els dos departaments estan acabant d’ultimar l’operatiu que pugui fer possible el
lliurament a les famílies i properament es concretaran les instruccions definitives. El punt de
recollida serà a través dels Ajuntaments. Pot ser que demanin a les direccions que validem la
relació d’alumnes beneficiaris de beca menjador de cada centre.



Segons que ens informa el Departament d’Educació, hi ha altres temes que queden pendents
perquè s’estan treballant: segona avaluació, proves de competències bàsiques de 6è... Se’n
donarà resposta a mesura que es puguin prendre decisions.



Caldrà veure, a més, com aquesta situació d’excepcionalitat en què estem vivint ens portarà a
la reprogramació de continguts i d’avaluació en funció de com evolucioni la pandèmia.

Som tots conscients que en aquests moments d’incertesa les instruccions canvien amb molta
celeritat, la informació és molta i les comunicacions són molt ràpides; per tant us fem saber que
consulteu la nostra pàgina web, que esdevindrà el nostre canal oficial d’informació.
Us agraïm la col·laboració.
Moltes gràcies

Institut Joan Brudieu

Doc: 200318_Informacio_Institut_Joan_Brudieu.
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (18-març-20).
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut

Pàgina
2 de 2

