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ESO:
possibles escenaris
El conjunt de recursos tecnològics que ha implementat el Col·legi
Claret permet garantir la continuïtat de la docència en els diversos
escenaris possibles.
Mitjançant la plataforma GSuite, els docents
poden gestionar la comunicació amb l’estudiant,
tant en la distribució de materials com en la realització d’activitats d’aprenentatge i avaluació.
L’adquisició de càmares web, la integració de Google Meet (per fer
videoconferències) amb el Google Classroom (plataforma virtual
d’aprenentatge) permet als alumnes accedir als materials de la seva
classe virtual, i, si s’escau, a les classes per videoconferència.
Si un alumne no pot venir a l’escola, l’ús de la càmara i la connexió amb videoconferència està garantida en cas d’aïllament de l’alumne, quan hagi de romandre a casa 10
dies com a mínim.
En els altres casos, quan s’està esperant els resultats de PCR, i és qüestió de dos dies,
cal, primerament, rebre la comunicació de la família a través del correu electrònic
infocovid@claretbarcelona.cat, indicant que algun dels fills està esperant resultats
PCR. Llavors posarem en marxa el protocol i us trucarem per avaluar la situació i explicar-vos les mesures que prendrem en el vostre cas. Inevitablement, la resposta no és
immediata, i ens posarem en contacte entre el mateix dia i l’endemà.
Aquestes mesures poden implicar rebre les classes per videoconferència o no, en
funció de la situació de cada cas, de les diferents eines de què disposem, de la
disponibilitat de càmares, ... En qualsevol cas, si un alumne està confinat, i altres
alumnes estan esperant PCR al mateix grup, com que s’estan emetent les classes
per a l’alumne confinat, també podran connectar-se els altres alumnes de la
classe que siguin a casa, sigui quina sigui la situació.
Els alumnes que han de restar a casa, disposen d’un enllaç directe al Meet per connectar-se en l’horari habitual, no han d’esperar cap invitació. El Meet no és l’única eina de
Classroom per poder atendre als alumnes que són a casa, i, en cada cas, el docent ho
gestiona adaptant-se a la situació.
Els alumnes que siguin a casa no faran els exàmens. Aquests es posposaran i es considerarà la situació quan l’alumne torni a l’escola.
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A continuació, us detallem els diferents escenaris amb els quals ens podem trobar al llarg del
curs:
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1. Escenari “Docència presencial”
aAlumnes i docents: L’escola operarà en modalitat 100% presencial complint totes les mesures
de seguretat que trobareu al Pla d’Obertura.

2. Escenari “Docent confinat i alumnes a l’aula”
aAumnes: 100% presencial amb les mesures de seguretat establertes al Pla d’Obertura.
aDocent: o bé un docent substitut s’encarregarà de la sessió, o bé el docent confinat farà
classes des de casa a través de videoconferència en l’horari habitual.

3. Escenari “Docent a l’aula i alumnes parcialment confinats”
aAlumnes:
aNo confinats: situació 100% presencial amb les mesures de seguretat establertes al Pla
d’Obertura.
aEn situació d’aïllament: situació 100% virtual. L’escola contactarà amb la família per
avaluar la situació i, en cas de considerar-ho, es farà el seguiment de les classes des de
casa a través de videoconferència seguint l’horari habitual.
aDocent:
aFarà classes a l’aula. En funció de la situació, s’avaluarà l’opció de seguir la classe a través
de videoconferència amb l’eina GoogleMeet amb els alumnes confinats, o de fer el
seguiment a partir d’explicacions i tasques amb altres docents.

4. Escenari “Docent a l’aula i alumnes d’un grup i/o curs totalment confinats”:
aAlumnes confinats: situació 100% virtual. Es farà el seguiment de les classes des de casa a
través de videoconferència seguint l’horari habitual.
aDocent: farà classes virtuals des de l’aula. Es connectarà per videoconferència amb els
alumnes confinats.

5. Escenari “Etapa totalment confinada”:
aAlumnes: situació 100% virtual, seguiment de les classes des de casa a través de videoconferència amb un horari adaptat per a tota l’ESO amb franges horàries.
aDocent: farà classes virtuals des de casa a través de videoconferència en l’horari adaptat.
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