
                                               
 
 
COMUNICAT AL PROFESSORAT DE L’ESCRBCC 
 
Benvolgut professorat de l’ESCRBCC, 
 
Davant aquesta situació tan excepcional que estem vivint a causa de la COVID-19, 
hem de garantir que els estudiants se sentin atesos i puguin anar avançant 
continguts de les assignatures, ja que d'aquesta manera guanyarem temps i, quan 
tot torni a la normalitat i ens reincorporem, podrem fer les activitats més pràctiques. 
 
Per això demanem a tot el professorat que reflexioni sobre com pot modificar la seva 
proposta acadèmica -activitats formatives- i docent -metodologia emprada- per a les 
properes setmanes. Som conscients que cada assignatura ho podrà afrontar de 
formes diverses i estem segurs que sabreu trobar la manera. 
 
Us proposem: 
- Preparar apunts i compartir-los a través de les plataformes en línia que considereu 
oportunes. 
- Proporcionar recursos com vídeos on es puguin mostrar procediments i tècniques 
artístiques, de conservació-restauració, de vides d'artistes, d’estils artístics, de 
ciències i tecnologia... 
- Dissenyar activitats que ajudin a l'assimilació dels continguts. 
- Potser és un bon moment per recordar la bibliografia recomanada i que ara pot ser 
un substitut de certes classes. 
 
Entrant a la plataforma Codex podeu enviar correus als vostres alumnes per matèria 
i grup. 
 
La plataforma Moodle també us pot ajudar en la comunicació i podeu penjar i avaluar 
les tasques, qüestionaris, utilitzar el fòrum... 
 
Programes com Skype, Zoom, Hangout..., us poden ajudar a fer classes en línia amb 
els alumnes. 
 
Els alumnes han d’anar rebent, via tutor, un document amb l’organització de les 
activitats d’ensenyament-aprenentatge i el calendari de lliurament proposat per cada 
assignatura del seu curs per tal de poder-se organitzar. 
 
Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb els membres de l'equip directiu, 
estem a la vostra disposició per ajudar-vos en tot allò que sigui necessari.  
 
Som conscients que no resulta fàcil per ningú adaptar les classes a la realitat que 
ens ha tocat viure, però ens en sortirem. 
 
Podeu trobar tota la informació sobre la COVID-19 permanentment actualitzada a: 
 
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ 
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/index.html 
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