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A TOT EL PROFESSORAT
Benvolguda directora, benvolgut director,
A fi de continuar millorant les eines que faciliten la connexió de l’alumnat i del professorat per al
desenvolupament de l’activitat educativa no presencial, s’ha estat ampliant la capacitat de les diferents
plataformes del pla “MULAN” (model unificat lectiu d’activitats no presencials) tant per a millorar la
connexió de l’alumnat i del professorat de les diferents etapes i nivells educatius, que ja l’estan
utilitzant, com per a poder ampliar l’ús d’aquestes a nous centres i nivells educatius.
La plataforma de videoconferències en directe WebEx, desenvolupada per CISCO en col·laboració
amb Telefónica, està obtenint bons resultats de funcionament i interacció en Batxillerat i Formació
Professional, en què està activada des que va començar el pla “MULAN” de formació a distància.
Batxillerat i Formació Professional estan utilitzant l’eina amb aules virtuals en tots els instituts públics
i els centres concertats que han sol·licitat aquest suport que dona la Conselleria. En els pròxims dies
estaran activades 3.000 noves aules virtuals en la plataforma WebEx i, d’aquesta manera, també
tindran una aula virtual per a la realització de videoconferències, entre el professorat o amb l’alumnat
que consideren, tots els centres d’Infantil i Primària i els centres específics d’Educació Especial. Es
comunicarà a les escoles oficials d’idiomes i als centres de formació de persones adultes el nombre
d’aules virtuals de les quals disposen per al seu treball.
D’aquesta manera, els centres educatius que s’incorporen al servei també tindran aquesta eina perquè
els equips docents mantinguen un contacte més pròxim amb l’alumnat i per a realitzar les reunions de
coordinació entre el professorat que necessiten.
La plataforma AULES també per als centres que imparteixen 2n cicle d’Educació Infantil i
Educació Primària
Cal recordar que, amb l’activació del pla “MULAN”, es van establir diferents eines per a treballar a
distància segons l’etapa educativa.
En Infantil i Primària, la formació a distància va començar amb Web Família i el portal Mestreacasa.
De manera progressiva durant els pròxims dies, els centres d’Infantil i Primària també podran utilitzar
la plataforma AULES.
Les diferents etapes educatives s’han incorporat escalonadament a AULES, que ha quadruplicat la
seua
infraestructura
de
servidors.
Us
recordem
l’enllaç
al
portal
MULAN:
https://portal.edu.gva.es/mulan/.
Una vegada més, us fem arribar el nostre agraïment pel vostre treball i implicació i us tornem a
sol·licitar que ens feu arribar tots els dubtes i propostes de millora que considereu convenients.
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