SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

Dissabte, 2 de maig de 2020

COMARQUES

13

L’ENTREVISTA
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“Sorprén la capacitat d’adaptació de tots els estaments de la comunitat
educativa a aquesta nova situació i l’esforç i treball desplegats”
J. A. CLOQUELL

Com s’està desenvolupant el
canvi en el model de treball forçat per la situació sanitària?
Amb dificultat, tant per part del
professorat com de l’alumnat De
la nit al matí no es passa d’un model a altre. Especialment, l’alumnat, que mai ha seguit un model
d’ensenyament a distància. No és
fàcil canviar tota una programació i dinàmica preparada per a les
classes presencials en tan poc de
temps. Dit açò, també sorprén la
capacitat d’adaptació de tots els
estaments de la comunitat educativa a aquesta nova situació i
l’esforç i treball desplegats.

Hem tractat, primer que res, de
posar tots els nostres esforços en
acompanyar l’alumnat i les famílies en aquesta situació, en assabentar-los que nosaltres estem ací
per ajudar-los a superar aquest
tràngol. En el treball dia a dia,
hem planejat que el professorat
envie, cada inici de setmana, les
tasques a realitzar per l’alumnat,
així com els mitjans de comunicació per on estaran en contacte
alumnat, famílies i professorat.
Una vegada finalitzada cada setmana, el professorat fa un seguiment de l’alumnat per tal de
tindre informació de qui està treballant i qui no, i així poder donar
resposta als possibles problemes.
El treball a realitzar setmanalment s’envien per “webfamilia”
a les famílies i, després, cada professor, conforme a la seua preparació, atén l’alumnat per videoconferència, AULES, email, etc.
Les reunions entre professorat es
fa per videoconferència.

Quin és el treball que s’està realitzant des del centre?

Quina està sent la resposta
tant d’alumnes com de profes-

El sector educatiu ha estat un
dels més colpejats per la crisi sanitària, i ha hagut de reinventar-se
i adaptar-se per seguir en marxa. Per conéixer com s’ha seguit
aquest procés hem parlat amb
Joan David Ferrandis, director de
l’IES Lluís Simarro de Xàtiva.

sors a aquesta nova situació?
Està tenint el professorat més
càrrega de feina?
La resposta ha estat magnífica
tant per part del professorat com
de l’alumnat. El nostre professorat és un col·lectiu de 120 persones, d’entre 26 i 66 anys, i abasta
tot l’espectre que puguem imaginar en quan a coneixement de les
TIC (Tecnologies de la Informació i
Comunicació). Malgrat això, tot el
món ha intentat usar els instruments que tenim al nostre abast
per comunicar-se amb l’alumnat
i animar-lo a treballar. Açò ha
suposat un munt de feina extra i,
pràcticament, fa que el professorat estiga connectat amb l’alumnat gran part de cada dia, incloent-hi els caps de setmana i els
dies de vacances. Per al seua part,
la majoria de l’alumnat ha reaccionat bé a la nova situació i metodologia de treball. Cal recalcar
que gran part de l’èxit per a que
l’alumnat estiga treballant i seguint les classes a casa es gràcies
a les seues famílies que els estan
ajudant i donant suport.

És la bretxa digital el gran problema afegit a aquesta situació?
Sens dubte. Pensem que hi ha
famílies que no tenen un accés
fàcil a les noves tecnologies, per
això, la nostra obsessió inicial era prendre contacte amb tot
l’alumnat, per tal de detectar les
mancances de TIC i poder solucionar-les. Els que tenien problemes
per manca d’equip informàtic o
de connexió a internet han tingut
l’oportunitat de rebre una tableta
amb connexió 4G gràcies al pla
MULAN de la Conselleria d’Educació.
En el carrer està la polèmica
de l’aprovat general. Serà així?
Clar i ras: no hi va haver aprovat general. Estem a l’espera de
la norma sobre avaluació que
està preparant la Conselleria,
que ja ha avançat que “l’avaluació final per a cada alumne serà
el resultat de la mitjana dels dos
primers trimestres i la diagnosi del treball realitzat durant el
tercer trimestre de classes no
presencials. Aquesta avaluació

diagnòstica del tercer trimestre
no tindrà un efecte negatiu en
la mitjana de les dues primeres
avaluacions. A més, el pròxim
curs hi haurà un pla específic de
recuperació i reforç en totes les
etapes educatives”.
Aquesta nova forma de treballar, instaurada a marxes
forçades, era necessària degut
als avanços tecnològics que disposem? Ens trobem davant un
model que, mantenint les classes presencials en un futur, ha
vingut per quedar-se?
Totalment necessària perquè
és l’única forma de no perdre el
contacte amb l’alumnat. El treball
online s’ha tornat imprescindible si volem avançar en aquest
context de pandèmia, i es farà
necessari aprofundir en ell quan
tot açò passe, i preparar-se perquè
aquesta maquinària estiga ben
apunt per si de cas. A més a més,
considere que és un complement
enriquidor de la classe presencial,
que cada vegada estarà més present en la vida escolar.

