
Què som?



Cocentaina Muro

10 professors (programes que depenen de la conselleria)

14 monitors (programes de l’associació d’alumnat)

1.641 matrícules (uns 1.400 alumnes)

On estem? A qui atenem?



Recursos i experiències

Mestre a casa Portal Edu / Aules

Aula Moodle Aules mixtes



Recursos i experiències

Innovació Projectes Europeus



Com ens organitzem?
Classe, de dilluns a dijous

A Muro, horari de vesprada – nit

A Cocentaina, horari de matí, vesprada i nit 

Tots els divendres, reunió de coordinació del 

professorat que atén programes de conselleria

Al llarg del curs, reunions amb les dos associacions 

d’alumnat. Assembles d’alumnat.

Avaluacions: quadrimestrals



Què hem fet durant el COVID?

Divendres 13 de març
Reunió coordinació           

Vam acordar les línies de treball

Comunicació SMS a tot 

l’alumnat de la nova situació.

Actualització de la pàgina WEB 

amb els acords de la reunió. 

Seguiment de l’alumnat.



A qui hem pogut atendre?

Alumnat de GES i de proves accés (prioritari) 
Seguiment personalitzat

Alumnat de preparació de proves de la JQCV

Alumnat de tallers informàtica, anglés, ioga, 

guitarra i bandúrria, balls de saló... 
(cada monitor, segons les seues possibilitats, ha fet classe online i ha 

mantingut la relació amb l’alumnat)



A qui no hem pogut atendre?

Alumnat Neolector i Base 
(persones molt majors sense ordinador a casa 

i amb mòbils sense internet)

Alumnat de castellà per a persones migrants
Majoritàriament àrabs amb molt pocs recursos 

i amb mòbils sense internet

Alumnat de tallers ceràmica, restauració de 

mobles, pintura... 
Manualitats amb les quals és difícil fer classe a distància.



Què hem utilitzat?



Com ens hem coordinat?

Reunions setmanals de professorat 
(jitsi – webex) – Comunicacions breus WhatsApp

Dos reunions amb les associacions 

Comunicacions SMS amb tot l’alumnat

Comunicacions WhatsApp monitors de taller

Comunicació telefònica 
amb l’alumnat que ho ha necessitat, fòrums de Moodle i gmail



Com hem planificat?
Planificació setmanal

Directrius conselleria: no avancem matèria. 



Exemples



Exemples



Què hem modificat i / o adaptat?
Explicacions i 

correccions grupals

Explicacions i 

correccions individuals

Increment 

del temps de 

treball

Reducció de temaris i 

d’activitats en paper

Increment d’activitat 

Moodle

Adequació de 

programacions



Exemples



Exemples



Exemples



Com estem avaluant?

Valoració del treball personal a partir del coneixement dels 

mitjans de cadascú en el confinament

Eliminació d’exàmens i proves

Revisió del pes de les activitats: modificació dels objectius i 

dels continguts

Participació en les activitats proposades 

feedback alumnat – professorat  

Valoració l’actitud i el treball realitzat abans de suspendre les 

classes presencials



Com ho estem vivint?
Angoixa

Preocupació

Increment del 

temps de treball

Inseguretat

Sense horari fix

Immediatesa 

en la resposta



Què trobem faltar?

El contacte personal i la interacció a l’aula

Les aportacions de l’alumnat, que en persones adultes 

enriquix molt la classe

La diversitat d’activitats que pots fer en una aula presencial

Veure què està passant a l’aula i poder fer canvis ‘in situ’



Com encarem el futur?

Avaluació inicial

Primer trimestre del curs 2020-2021

Coneixement dels mitjans 

tecnològics de l’alumnat

Increment de competències 

digitals bàsiques

Reducció de classes 

presencials

Més formació de l’alumnat i 

del professorat en Moodle
Increment de classes a 

distància

Retransmissió de les 

classes presencials
Previsió i provisió de ferramentes 

per a la formació online



Moltes gràcies per la vostra atenció
Aquesta presentació és el resultat-resum d’una enquesta 

entre tot el professorat del centre FPA Beniassent

Jaume Llopis

@JaumeLlopis

llopis_jau@gva.es

http://mestreacasa.gva.es/web/fpabeniassent/
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