
ENTREVISTA A NEUS VIDAL, PROFESSORA: “He après a explicar darrere una pantalla”  

Neus Vidal és professora d’Història de l’Art a l’Escola d’Art de Menorca on imparteix classes a 
l’alumnat de Batxillerat Artístic i dels C. F. d’Arts Plàstiques i Disseny. 

PAU CUADROS VIDAL 

-Com ha canviat la teva manera de fer feina des de fa 3 mesos? 

Com tot el professorat, de cop m’he vist fent feina des de casa i havent d’adequar  els equips 
informàtics i els materials que tenia a casa per intentar fer unes classes d’igual qualitat. 
Aquesta situació m’ha obligat a fer un reciclatge exprés en noves tecnologies i he après a 
explicar darrere una pantalla. 

-Què és el que més et costa a l’ hora de fer teletreball? 

El que més em costa és haver perdut la relació social, és poder xerrar amb l’alumnat i amb els 
companys de feina i, per tant, fer unes classes més properes. 

-Fas classes en línia? Si és així, com t’organitzes per fer-les? 

Sí, intent combinar la classe en directe explicant continguts nous i fent preguntes a l’alumnat 
amb altres classes dedicades a fer activitats i treball de recerca. 

-Quines aplicacions empres per fer les classes? 

Estic emprant les aplicacions de Google:  Meet, Hangouts, la plataforma Moddle del centre i el 
correu electrònic per tenir una comunicació tant en grup com de manera individual amb 
l’alumnat. 

-Com creus que ho duen els alumnes, els hi costa o notes que s’han acostumat ràpid al canvi? 

L’alumnat en general s’ha acostumat  de manera ràpida, però hi ha una petita part que per la 
seva situació familiar o tecnològica no poden seguir totes les classes en directe, per tant, el 
professorat ha de ser sensible. 

-Empres el mateix sistema de fer classes per als alumnes de Batxillerat i els de Cicles 
Formatius? 

Pràcticament empro el mateix sistema, però com que als Cicles Formatius el grup és més 
reduït, em permet mantenir una relació més directa. Amb aquests tinc menys hores a la 
setmana i el que normalment faig és combinar una setmana de transmissió de continguts i 
altres per a l’elaboració de treball. 

-Quin sistema de fer feina prefereixes,  de forma  presencial o virtual? 

Prefereixo fer classes de manera presencial, crec que són molt més enriquidores. De totes 
maneres, això ens ha servit per veure que de tota crisi o problema podem treure alguna cosa 
positiva, i també per cercar noves metodologies de feina que més endavant també es poden 
emprar. 


