
MANIFEST DE MEMBRES DEL CLAUSTRE DE L’I.E.S. Lluís Vives de 
València 

Els sotasignats, membres del Claustre del professorat de l’IES Lluís Vives de 

València, arran de les  informacions aparegudes en la premsa local sobre 

l’anomenada semipresencialitat en els cursos de 2n  de Batxillerat del torn diürn 

i les accions exercides per algunes famílies per denunciar aquesta situació, 

volem manifestar: 

1. Que al nostre centre s’ha aplicat la mesura de la presencialitat en torns 

alterns en alguns cursos, seguint les instruccions de la Conselleria 

d’Educació amb l’objecte d’aconseguir un any acadèmic amb el màxim 

possible de garanties; tant pel que afecta al camp educatiu i formatiu de 

l’alumnat com també de la prevenció sanitària per fer front a la situació 

d’emergència sanitària que estem patint per la pandèmia de la Covid-19 i 

que, a hores d’ara, encara no sabem quan ni com acabarà. 
 

2. Que davant d’aquesta crisi sanitària,  alguns cursos de 2n de Batxillerat, 

pel seu elevat nombre d’alumnat, estan realitzant els estudis amb un 

sistema presencial de torns alterns. Cal recalcar que aquesta mesura 

afecta també a tot l’alumnat de 2n, 3r i 4t ESO i 1r Batxillerat del torn diürn. 

Pel que afecta als cursos de 2n de Batxillerat del torn diürn, hi ha cursos, 

amb menor ràtio d’alumnat matriculat, que poden gaudir de plena 

presencialitat per disposar de suficient espai per poder desenvolupar les 

activitats pròpies de la seua formació. També hi ha grups en els quals ha 

estat possible garantir la plena presencialitat en matèries optatives de 

modalitat. Així mateix, s’han posat a disposició del professorat dels cursos 

de 2n de Batxillerat  els mitjans tècnics necessaris – càmeres d’alta 

resolució, equips de so i connexió d’internet– per què l’alumnat puga 

seguir les classes telemàticament  i  simultània (a més de poder 

enregistrar-les) des de qualsevol lloc on hi haja connexió d’internet. 
 

3. Que en cap assignatura -i molt menys als cursos de 2n de Batxillerat- s’ha 

reduït ni els seus continguts ni en els seus objectius; de manera que es 

garanteix el  correcte desenvolupament dels continguts curriculars 



programats pels diversos departaments didàctics i la deguda formació 

acadèmica que permeta, si s’escau, superar amb èxit les proves EBAU. 
 

4. Que el professorat implicat en els cursos de 2 de batxillerat ,i tots els altres 

nivells i cursos del nostre institut on s’imparteix la docència en un sistema 

presencial de torns alterns està duguen a terme la seua tasca docent amb  

gran professionalitat, implicant-se al màxim per a oferir la màxima qualitat 

formativa i competencial possible. 
 

5. Estem ben segurs que el nostre alumnat  rep i rebrà – i avui més que mai- 

una formació adequada en aquesta etapa educativa i que no tenim cap 

intenció  «d’entrebancar ni cremar el seu futur»; ben al contrari, desitgem 

el seu èxit no sols acadèmic, sinó, a més a més, personal i que, per 

descomptat, puga adquirir una solidesa humana rica en solidaritat i 

sempre al servei de la nostra societat. 
 

6.  La publicació de notes de premsa, cartells i comentaris  desqualificant o 

posant en dubte la professionalitat, l’honestedat i la trajectòria col·lectiva 

del centre, de les persones  que  hi treballen i de les que s‘esforcen per 

gestionar-lo el millor que saben i poden en temps de crisi, a més 

d’innecessàries i inapropiades, no faciliten el necessari clima d’enteniment 

i diàleg per assolir acords, al si de la comunitat escolar (alumnat, 

professorat i famílies), que ajuden a millorar la situació per  resoldre el 

conflicte.  
 

 

7. I, per últim, una reflexió: Després de tot el que s’ha fet -amb la implicació 

de l’equip directiu i la col·laboració del professorat- es pot continuar exigint 

la docència totalment presencial per a l’alumnat de 2n Batxillerat 
(postobligatori, de 17 a 18 anys), quan -al mateix centre- cap dels grups 

de 2n, 3r i 4t d'Ensenyament Obligatori (ESO, entre 13 i 16 anys) pot 

tenir-la, ni se li han pogut aplicar cap de les mesures pal·liatives que s’han 

aplicat a grups i matèries de 2n de Batxillerat?. 

 



València, 30 de novembre de 2020 


