Benvolgudes professores i benvolguts professors,
Espero que tan vosaltres com les vostres famílies i cercles pròxims continueu
bé de salut.
Tal com us vaig informar la gravetat del moment ens ha fet prendre mesures
extraordinàries. En aquest sentit i després dels acords presos a la reunió de
Comissió Pla d’Estudis d’ESDAP Catalunya del passat 24 de març us vull
informar de les següents mesures que ens ajudaran a poder garantir el
funcionament i la coordinació de l’activitat lectiva en aquests moments
excepcionals:
1.- Per tal de garantir l’atenció a l’alumnat i la continuïtat del currículum tan
en l’activitat lectiva ordinària com en l’avaluativa, a partir dels recursos que
disposem [moodle ESDAP, email, eines de google xtec -Hangouts, Meet,
formularis,..,-], per a realitzar treball telemàtic amb el vostre alumnat, així
com per a la coordinació entre els professors dels diferents campus, us
enviem el següent enllaç:
enllaç
Aquest enllaç us porta a un formulari on cal indicar l’adaptació de
l’assignatura que esteu impartint per al vostre grup-classe, en aquest sentit
dir-vos que, donades les circumstàncies, si bé és important que intentem
garantir les competències també és important que siguem flexibles i, si és el
cas, que atenem les dificultats de l’alumnat que puguin sorgir de manera
personalitzada.

2.- També us enviem un PDF on podeu trobar un exemple de com treballar el
formulari.

Informar-vos que l’alumnat:

3.- Tindrà seguiment des de l’Acció Tutorial, tasca que realitzaran els
tutors/es de cada campus coordinats pels coordinadors PAT de cada campus
ESDAP Catalunya i la coordinadora ESDAP Catalunya del PAT.

4.- Realitzarà activitats de suport a les pràctiques professionals sempre que
es puguin porta a terme en la modalitat de teletreball, aspecte que estan
treballant els coordinadors de pràctiques professionals de cada campus,
coordinats per la coordinadora ESDAP Catalunya de Pràctiques.

5.- Segueix les directrius que els coordinadors de Mobilitat d’ESDAP
Catalunya, junt amb els coordinadors de Mobilitat Internacional de cada
campus estan portant a terme sota les directrius del SEPIE.

Vull reiterar-vos en el meu nom i en el de la CCG d’ESDAP Catalunya el
nostre agraïment més sincer pel vostre esforç i pel vostre compromís.
Una abraçada,
Carme Ortiz
Directora
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