REDUCCIÓ PRESENCIALITAT DEL BATXILLERAT. Curs 2020-21
LA DOCÈNCIA EN FORMAT HÍBRID DEL BATXILLERAT ENTRA EN VIGÈNCIA EL
DILLUNS, 2 DE NOVEMBRE I ES MANTINDRÀ FINS A FINALS DEL PRIMER
TRIMESTRE O FINS QUE HO INDIQUI EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

1.- Criteris que s’han tingut en compte per a reduir la presencialitat del
Batxillerat:
El criteri general és reduir la presencialitat del Batxillerat aproxidament al 50%.
Aquesta presencialitat es basarà en dos índexs,
- Índex docència presencial: nombre d’hores lectives que s’imparteixen de docència en cada
grup. S’expressa com (hores presencials / hores totals de docència)
- Índex presencialitat de grups: nombre de grups que hi haurà de docència presencial cada
dia. S’expressa com a (nombre grups docència presencial/ nombre grups totals).
En l’esmentat criteri també es tindran en compte els següents criteris específics:
1.- L’alumnat realitzarà la totalitat de les hores lectives i en l’horari que tenia programat en
format presencial o telemàtic.
2.-Totes les matèria comunes, matèries de modalitat, inclosa la d’opció i específiques tinguin
com a mínim la meitat de la docència de forma presencial per als dos cursos del Batxillerat.
3.- La docència presencial s’impartirà a raó de dies sencers. Només deixaran d’impartir-se, si
s’escau, les matèries específiques de centre en horari de tarda.
4.- Sempre que sigui possible la docència serà en dies alterns.
5.- Mantenir sempre que sigui possible la presencialitat dels desdoblaments de les matèries
comunes.
6.- Les proves d’avaluació en ambdós cursos seran presencials i es realitzaran durant la
setmana d’exàmens programada amb aquesta finalitat. En aquest cas serà: dijous i divendres
d’una setmana i dilluns, dimarts i dimecres de la següent. Durant aquest període d’exàmens
no s’impartirà docència, tal com consta a la PGA (Programació General Anual).
7.- La matèria d’Educació Física a 1r de Batxillerat s’impartirà de manera presencial.
8.- No hi hagi cap matèria que tingui alumnat en format presencial i telemàtic a la vegada.
9.- La matèria de tutoria s’impartirà en format telemàtic. En el cas que l’esmentada matèria
s’escaigui en l’horari presencial, en aquesta hora es realitzarà docència de la matèria comuna
o modalitat que imparteix el tutor.
10- La defensa del treball de recerca de 2 n de Batxillerat es presentarà en la modalitat
presencial.
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2.- Proposta de reducció de la presencialitat del Batxillerat
- Primer curs de Batxillerat:
- Grup 1r de Batxillerat A:
- Docència en format hibrid (presencial i telemàtic)
- Dies de presencials al centre: Dilluns, dimarts i dijous en l’horari habitual de les 8:35h
a les 15:00h
- Dies de docència telemàtica: dimecres i divendres en l’horari habitual. Mantenint-se el
temps d’esbarjo i un temps de 10 minuts entre les classes consecutives, cinc de l’anterior i
cinc de la següent.
- No hi haurà classes per la tarda. Les matèries que s’impartien per la tarda,
Emprenedoria STEAM, Informàtica I i Informàtica II, la docència serà telemàtica. Les
classes seran els mateixos dies però en l’horari de les 16:00h a les 18:00h.
- Seguiment dels dos índexs:
- Índex docència presencial:
- Alumnat amb 30 hores setmanals: 18/30 hores
- Alumnat amb 32 hores setmanals (matèria específica de més a més): 18/32 hores
- Alumnat amb 32 hores setmanals (dues matèries específiques de més a més): 18/34 hores
- Índex presencialitat de grups:
- Nombre de grups de docència presencial:
Dia

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Índex

3/4

2/4

2/4

2/4

3/4

r

r

n

r

Grups
presencials

1 BAT A
2n BAT A
2n BAT B

1 BAT A
1r BAT B

2 BAT A
2n BAT B

1 BAT A
1r BAT B

1r BAT B
2n BAT A
2n BAT B

- Seguiment criteris:
- Totes les matèries imparteixen la meitat o més de la docència en format presencial.
- L’Educació Física s’imparteix tota en format presencial.
- La tutoria s’imparteix telemàticament.
- Indicar que la docència no pot ser totalment en dies alterns. S’ha hagut de realitzar docència
presencial els dilluns i dimarts per a complir la resta de criteris.
- No hi ha cap matèria que simultàniament tingui alumnat presencials i en format telemàtic.
- Totes les proves d’avaluació seran presencials.
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- Grup 1r de Batxillerat B:
- Docència en format hibrid (presencial i telemàtic)
- Dies de presencials al centre: Dimarts, dijous i divendres en l’horari habitual de les 8:35h
a les 15:00h
- Dies de docència telemàtica: dilluns i dimecres en l’horari habitual. Mantenint-se el temps
d’esbarjo i un temps de 10 minuts entre les classes consecutives, cinc de l’anterior i cinc de la
següent.
- No hi haurà classes per la tarda. Les matèries que s’impartien per la tarda,
Emprenedoria STEAM, Informàtica I i Informàtica II, la docència serà telemàtica. Les
classes seran els mateixos dies però en l’horari de les 16:00h a les 18:00h.
- Seguiment dels dos índexs:
- Índex docència presencial:
- Alumnat amb 30 hores setmanals: 18/30 hores
- Alumnat amb 32 hores setmanals (matèria específica de més a més): 18/32 hores
- Alumnat amb 32 hores setmanals (dues matèries específiques de més a més): 18/34 hores
- Índex presencialitat de grups:
- Nombre de grups de docència presencial:
Dia

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Índex

3/4

2/4

2/4

2/4

3/4

Grups
presencials

1r BAT A
2n BAT A
2n BAT B

1r BAT A
1r BAT B

2n BAT A
2n BAT B

1r BAT A
1r BAT B

1r BAT B
2n BAT A
2n BAT B

- Seguiment dels criteris anteriors:
- Totes les matèries imparteixen la meitat o més de la docència en format presencial.
- L’Educació Física s’imparteix tota en format presencial.
- La tutoria s’imparteix telemàticament.
- Indicar que la docència no pot ser totalment en dies alterns. S’ha hagut de realitzar docència
presencial els dijous i divendres per a complir la resta de criteris.
- Totes les proves d’avaluació seran presencials.
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Segon curs de Batxillerat:
- Grup 2n de Batxillerat A:
- Docència en format hibrid (presencial i telemàtic)
- Dies de presencials al centre: Dilluns, dimecres i divendres en l’horari habitual de les
8:35h a les 15:00h
- Dies de docència telemàtica: dimarts i dijous en l’horari habitual i seguint l’horari
programat. Mantenint-se el temps d’esbarjo i un temps de 10 minuts entre les classes
consecutives.
- No hi haurà classes per la tarda. Les matèries que s’impartien per la tarda,
Emprenedoria STEAM, Informàtica I i Informàtica II, la docència serà telemàtica. Les
classes seran els mateixos dies però en l’horari de les 16:00h a les 18:00h.

- Seguiment dels dos índexs:
- Índex docència presencial:
- Alumnat amb 30 hores setmanals: 18/30 hores
- Alumnat amb 32 hores setmanals (matèria específica de més a més): 18/32 hores
- Alumnat amb 32 hores setmanals (dues matèries específiques de més a més): 18/34 hores
- Índex presencialitat de grups:
- Nombre de grups de docència presencial:
Dia

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Índex

3/4

2/4

2/4

2/4

3/4

Grups
presencials

1r BAT A
2n BAT A
2n BAT B

1r BAT A
1r BAT B

2n BAT A
2n BAT B

1r BAT A
1r BAT B

1r BAT B
2n BAT A
2n BAT B

- Seguiment dels criteris anteriors:
- Totes les matèries imparteixen la meitat o més de la docència en format presencial.
- En l’hora de tutoria (dilluns a les 9:25h) el tutor impartirà la matèria d’opció de
Matemàtiques II i la tutoria s’impartirà telemàticament en una de les hores de docència que té
el tutor.
- El seguiment del Treball de Recerca per part del tutor serà totalment telemàtic.
- La defensa del Treball de Recerca serà presencial segons estava programat.
- Totes les proves d’avaluació seran presencials.
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Segon curs de Batxillerat:
- Grup 2n de Batxillerat B:
- Docència en format hibrid (presencial i telemàtic)
- Dies de presencials al centre: Dilluns, dimecres i divendres en l’horari habitual de les
8:35h a les 15:00h
- Dies de docència telemàtica: dimarts i dijous en l’horari habitual i seguint l’horari
programat. Mantenint-se el temps d’esbarjo i un temps de 10 minuts entre les classes
consecutives.
- No hi haurà classes per la tarda. Les matèries que s’impartien per la tarda,
Emprenedoria STEAM, Informàtica I i Informàtica II, la docència serà telemàtica. Les
classes seran els mateixos dies però en l’horari de les 16:00h a les 18:00h.
- Seguiment dels dos índexs:
- Índex docència presencial:
- Alumnat amb 30 hores setmanals: 18/30 hores
- Alumnat amb 32 hores setmanals (matèria específica de més a més): 18/32 hores
- Alumnat amb 32 hores setmanals (dues matèries específiques de més a més): 18/34 hores
- Índex presencialitat de grups:
- Nombre de grups de docència presencial:
Dia

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Índex

3/4

2/4

2/4

2/4

3/4

Grups
presencials

1r BAT A
2n BAT A
2n BAT B

1r BAT A
1r BAT B

2n BAT A
2n BAT B

1r BAT A
1r BAT B

1r BAT B
2n BAT A
2n BAT B

- Seguiment dels criteris anteriors:
- Totes les matèries imparteixen la meitat o més de la docència en format presencial.
- En l’hora de tutoria (dilluns a les 9:25h) s’impartiran la matèria de Grec per part de la tutora
i la matèria de Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials. La tutoria s’impartirà
telemàticament en una de les hores de docència que té la tutora.
- El seguiment del Treball de Recerca per part del tutor serà totalment telemàtic.
- La defensa del Treball de Recerca serà presencial segons estava programat.
- Totes les proves d’avaluació seran presencials.
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3.- Format de la docència telemàtica
- L’assistència a totes les classes telemàtiques és obligatòria. La no assistència serà registrada
com absència no justificada.
- Les classes telemàtiques s’impartiran en el mateix horari que té programat el grup classe.
Ara bé, les esmentades classes començaran cinc minuts més tard de l’hora que consta a
l’horari i finalitzaran cinc minuts abans amb la finalitat que l’alumne rebi l’enllaç i pugui
connectar-se. Per tant, entre ambdues classes hi haurà 10 minuts de temps.
- L’alumnat realitzarà les classes telemàtiques mitjançant un dels Entorns Virtuals
d’Ensenyament-Aprenentage (EVEA) que s’utilitzen al centre. També podran realitzar-se amb
la plataforma Meet.
- El professor/a de cada matèria serà l’encarregat d’informar-los de l’EVEA a utilitzar i fer-los
arribar l’enllaç de la classe virtual. Això es farà mitjançant el correu de domini Torre Vicens.
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