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Benvolgudes i benvolguts alumnes 

Estimades famílies 

Tal com vam anunciar en el darrer comunicat de la setmana passada, el Centre d’FP Llefià 

facilita la possibilitat de poder fer seguiment de classes, durant aquest període de 

pandèmia, segons els mòduls formatius, des de casa. Per aquest motiu es va demanar i 

recollir un full d’autorització signat per la mare, pare, tutor o alumnat major d’edat, donant 

el consentiment perquè l’alumne pugui realitzar aquestes tasques des de casa. 

Des del Centre d’FP Llefià estem fent una inversió econòmica i humana important per 

poder oferir aquest servei als nostres alumnes sense cap repercussió econòmica. 

 

Per què oferim aquesta opció de formació? 

 

Sols per reduir la probabilitat de contagi dels nostres alumnes, i la comunitat educativa 

del centre. 

 

Funcionament de la formació presencial a l’aula i en línia des de casa.  

- TOTES les classes són presencials, alumnes 

i professors des del centre educatiu. 

- ALGUNES classes es poden fer en línia des 

de casa, connectats a l’aula virtual en el 

mateix horari setmanal de classe. El professor 

passarà llista tant pels alumnes presents a 

l’aula com pels alumnes connectats 

remotament i s’informarà les famílies de les absències o faltes, tal com es fa 

actualment. 

- ALGUNES classes són sols presencials, exàmens, lliurament de pràctiques, 

explicacions teòriques... 

- Els alumnes tindran actualitzat a l’aula virtual l’horari setmanal amb els mòduls 

formatius que poden fer semi presencialment.  

- Els alumnes han de disposar d’equip informàtic en condicions, connectivitat i 

disponibilitat horària de l’equip a casa per poder seguir les classes o si no pot ser, 

assistir a l’escola. 

- Si el seguiment de l’alumne des de casa no és satisfactori, el tutor o tutora, 

recomanarà a les famílies que haurà d’assistir a classe de forma presencial. 

 

Badalona, 30 de setembre de 2020 


