Benvolgudes professores i benvolguts professors,
Com sabeu el Govern de Catalunya davant la situació creada pel coronavirus SARS-CoV2 ha
decidit suspendre l’activitat presencial durant els propers 15 dies a tots els centres. En aquest
sentit us demano un esforç per mantenir l’activitat acadèmica de forma no presencial amb tots
els mitjans que tenim (Moodle, correu electrònic, hangout (google),...). Penseu que durant uns dies
l’activitat no ha estat del tot normal i que no sabem exactament quants dies durarà aquest
tancament.
Per això demanem a tot el professorat que reflexioni sobre com pot modificar la seva proposta
acadèmica -activitats formatives- i docent -metodologia emprada- per les properes setmanes i
ho comuniqui als seus estudiants, via correu electrònic:
• En cas que hi hagi previst un lliurament d’un treball durant aquestes setmanes, el termini
serà el primer dia lectiu de l’assignatura;
• Si hi ha classes magistrals de quina manera es faran arribar apunts;
• Si l’activitat prevista era en grup, si es manté o es pot fer individualment;…
• Potser és un bon moment per recordar la bibliografia recomanada i que ara pot ser uns
substitut de certes classes.
Som conscients que cada assignatura ho podrà afrontar de formes diverses i estem segurs que
sabreu trobar la manera.
En el cas que l’assignatura sigui compartida per diversos professors us demanem que us
coordineu entre vosaltres i feu la proposta de forma conjunta.
Així doncs, us demanem que el professor responsable de cada assignatura d’ESDAP
Catalunya es posi en contacte amb els seus estudiants a través d’un correu electrònic
(preferiblement XTEC). En cas que no tingueu el correu dels alumnes del grup, sol·liciteu-lo al
tutor o tutora de grup. En aquest correu ha d'explicitar els canvis que es produeixen a l’assignatura
i que espereu que treballin durant aquesta aturada de classes presencials. Aquest correu ha de
donar les instruccions per tots els dies o proposar un calendari d’activitats i altres missatges
que s’enviaran. Us demanem que envieu copia d’aquest correu que feu als estudiants al
coordinador de la Comissió Pla d’estudis del campus, que és la persona encarregada de
coordinar el professorat i vetllar pel bon desenvolupament del currículum dels Ensenyaments
Superiors de Disseny (Teniu tots els correus a la pàgina web d’ESDAP Catalunya, apartat
professorat).
Us informem que des de la direcció d’ESDAP Catalunya s’ha enviat un correu a tots els alumnes
on s’explica que a partir d’ara el treball serà virtual seguint les indicacions del professorat que es
posarà en contacte amb l’alumnat per donar les noves instruccions via correu electrònic.

Dir-vos també que tal com indica les instruccions Instrucció 1/2020:
1.- El professorat cal que estigui disponible per a l’alumnat dins la seva jornada laboral habitual.
2.- Informar-vos també que tal com indica la Instrucció 1/2020 teniu els següents canals oberts
amb ESDAP Catalunya i els campus que la formen:
ESDAP Catalunya: esdap@xtec.cat
Campus Deià: ea-deiadisseny@xtec.cat
Campus Llotja: ea-llotja@xtec.cat
Campus Olot: b7005340@xtec.cat
Campus Ondara: c5004528@xtec.cat
Campus Pau Gargallo: a8001480@xtec.cat
Campus Serra i Abella: a8044077@xtec.cat
Campus Vic: eartvic@xtec.cat
Creiem que hem de fer un esforç entre tots i totes per a que aquests dies sense docència
presencial no suposin una aturada en la progressió dels nostres estudiants.
Salutacions cordials,

Carme Ortiz
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