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1-INTRODUCCIÓ 

En el moment del tancament dels centres, el dia 13 de març, els             

mestres van organitzar feines per anar fent a casa durant els 15 dies             

previstos de tancament. 

A banda, durant aquestes 3 setmanes del mes de març s’han fet            

propostes setmanals a través del bloc i el correu per mantenir el            

contacte amb les famílies i els infants: Joemquedoacasa, Tot anirà bé           

i La festa de la primavera, com haguéssim fet l’últim dia de trimestre. 

Però la situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2        

ens ha obligat a adoptar mesures de confinament que no ens           

permetran continuar amb la programació general anual programada        

per aquest curs ni amb les programacions previstes per cadascuna de           

les àrees i nivell escolars. 

Per aquesta raó hem creat aquest pla de contingència amb l’objectiu           

de donar una resposta coordinada i coherent i poder continuar el curs            

escolar amb les adaptacions que la situació de pandèmia requereix.          

Aquest pla fixa una sèrie de criteris organitzatius, de funcionament i           

pedagògics que començarem a aplicar a l’inici del tercer trimestre (14           

d’abril) però estarem pendents de l’evolució de la situació sanitària          

per tal de fer les adaptacions que convingui.  
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2-BASES DEL PLA DE CONTINGÈNCIA 

 

El pla de contingència està basat a les indicacions que hem rebut des             

del Departament d’Educació pels seus diversos canals.  

 

Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de         

comunicats, instruccions, decrets, recomanacions i orientacions pot       

ésser ampliada.  

 

Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de          

protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de         

l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del         

coronavirus SARS-CoV-2.  

 

Pla de contingència del Departament d’Educació.  

 

Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als         

alumnes a causa del tancament pel coronavirus.  

 

Pla d’acció: centres educatius en línia, per tal de garantir          

l’aprenentatge en línia de l’alumnat 

 

Nota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment          

dels permisos, les llicències, les vacances i les reduccions de jornada,           

del personal docent, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.  

 

Comunicat de la Direcció General de Centres Públics sobre el retorn           

de quotes úniques.  

 

Instruccions i aclariments per als centres educatius en matèria de          

gestió econòmica i contractació per causa de la pandèmia CoViD-19 

 

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels          

alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon          

cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i        

formació d’adults, davant la prolongació del període de confinament         

pel Covid19. 
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http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/noticies/Any_2020/Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf
http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/noticies/Any_2020/Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf
http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/noticies/Any_2020/Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf
http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/noticies/Any_2020/Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Pla-contingencia.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Criteris-avaluacio-covid19.aspx
https://espai.educacio.gencat.cat/Departament/Comunicacio/Noticies/Pagines/Criteris-avaluacio-covid19.aspx
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/Pla-centres-educatius-en-linia.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/Pla-centres-educatius-en-linia.pdf
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/03/25/nota-personal-docent-permisos-rev1.pdf
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/03/25/nota-personal-docent-permisos-rev1.pdf
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/03/25/nota-personal-docent-permisos-rev1.pdf
https://agora.xtec.cat/iestorreroja/wp-content/uploads/usu1423/2020/04/Comunicat-sortides-i-quotes.pdf
https://agora.xtec.cat/iestorreroja/wp-content/uploads/usu1423/2020/04/Comunicat-sortides-i-quotes.pdf
https://espai.educacio.gencat.cat/Gestio/Instruccions-contractacio-covid19/Documents/Instruccions%20i%20aclariments%20centres%20educatius%20mat%C3%A8ria%20econ%C3%B2mica%20i%20contractaci%C3%B3%20Covid-19.pdf#search=sortides%20i%20colonies
https://espai.educacio.gencat.cat/Gestio/Instruccions-contractacio-covid19/Documents/Instruccions%20i%20aclariments%20centres%20educatius%20mat%C3%A8ria%20econ%C3%B2mica%20i%20contractaci%C3%B3%20Covid-19.pdf#search=sortides%20i%20colonies
https://govern.cat/govern/docs/2020/03/30/16/22/8d2376dd-bc29-4d9a-a501-7195e39b10a4.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/03/30/16/22/8d2376dd-bc29-4d9a-a501-7195e39b10a4.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/03/30/16/22/8d2376dd-bc29-4d9a-a501-7195e39b10a4.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/03/30/16/22/8d2376dd-bc29-4d9a-a501-7195e39b10a4.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2020/03/30/16/22/8d2376dd-bc29-4d9a-a501-7195e39b10a4.pdf


 

Criteris i orientacions per al repartiment de línies de connectivitat al           

Servei Territorial per a l’ #equitatdigital (18 abril) 

 

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació         

en el tercer trimestre dels alumnes en els centres on s’imparteixen           

els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària,        

secundària obligatòria i batxillerat davant la prolongació del període         

de confinament pel Covid19 (22 abril) 
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https://secundaria.info/portal/recurs/placonnectivitat.pdf
https://secundaria.info/portal/recurs/placonnectivitat.pdf
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/04/20/instruccions-accio-educativa-avaluacio-3t.pdf
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/04/20/instruccions-accio-educativa-avaluacio-3t.pdf
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/04/20/instruccions-accio-educativa-avaluacio-3t.pdf
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/04/20/instruccions-accio-educativa-avaluacio-3t.pdf
https://www.sindicat.net/media/main/uploads/2020/04/20/instruccions-accio-educativa-avaluacio-3t.pdf


3-ORGANITZACIÓ DE CENTRE  

3.1-Calendari  

El trimestre començarà telemàticament el 14 d’abril i continuarà         

d’aquesta forma fins que rebem indicacions del Departament        

d’Educació de fer-ho presencialment. 

Les activitats com sortides, colònies, festes es revisaran        

mensualment per tal d’anul·lar-se o recalendaritzar-les. 

De moment resten anul·lades les festes i sortides del mes de març i  

d’abril. 

El 26 d’abril es revisarà la situació per tal de valorar posteriors            

anul·lacions pels mesos de maig i juny. 

L’equip de coordinació pedagògica valorarà la possibilitat de fer         

algunes de les festes o celebracions previstes pel mes d’abril de           

forma telemàtica: Sant Jordi. 

 

3.2-Coordinació de centre  

Per tal d’afavorir la coordinació i organització del centre es fixa el 

següent Pla de reunions: 

Reunió de cicle 

Educació infantil: dimarts i divendres  11.00-12.00 

Assistents: Tutores, Marina Xicota, Noèlia Hernández, Ruth Carmona 

Cicle inicial: dilluns de 12.00-13.00  i dijous 11.00-12.00  

Assistents: Tutors, Carles Mir, Noelia Hernández (1 dels dos dies), 

Pilar Guerra 

Cicle mitjà: dimarts i divendres: 9.30-10.30  
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Assistents: Tutores, Noelia Hernández (1 dels dos dies), Ruth 

Carmona 

Cicle superior: dilluns 10.30-11.30 i dijous de 9.30-10.30 

Assistents: Tutores, Carles Mir, Noelia Hernández (1 dels dos dies) 

 

Els mestres que fan sols una hora de docència en algun cicle que no              

és el propi demanaran assistir a reunions puntual per coordinar          

feines. (música de 3r, 4t i 5è) 

 

La mestra d’EE de Primària, Lluïsa Montaña assistirà a reunions          

puntuals i es coordinarà directament amb els tutors dels alumnes que           

són de l’aula d’EE. 

  

Reunió de coordinació pedagògica: Dimecres 9.30 -11.00 

 

Reunió d’equip directiu:  

Dilluns de 9.00 a 10.00  

Dimarts i divendres: 12.00 

CAD: Dimecres 22 d’abril a les 11.00 

Comissió social: Dimecres 29 d’abril a les 12.30 (No es podrà           

realitzar perquè a 19 d’abril hem rebut comunicació dels serveis          

socials de l’Ajuntament que davant del volum de feina que tenen han            

hagut de suspendre les comissions socials amb les escoles. Resten a           

la nostra disposició per cunsultes puntuals sobre nens/famílies        

concretes. ) 

Claustre: Dimecres 15 d’abril a les 11 i els que siguin convocats per             

l’equip directiu. 

 

L’eina de comunicació per realitzar les reunions serà el Google Meet  
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Un responsable de cada cicle (EI: Sílvia, CI: Pilar, CM: Gemma, CS:            

Xènia) enviarà la convocatòria i l’ordre del dia de les reunions. 

De totes les reunions que es facin caldrà fer acta que reculli què s’ha              

parlat i caldrà penjar-la al drive carpeta: actes reunions confinament. 

 

A l’inici del trimestre s’enviarà el pla de contingència al Consell           

Escolar del Centre. 

 

La direcció del centre es posarà en contacte amb la presidenta de            

l’AFA per tal de saber com es preveu organitzar l’AFA durant el            

període de confinament.  

 

3.3-Horari i tasques de l’equip directiu 

- Acompanyament al professorat: 5 hores x setmana 

- Reunions de coordinacions (cicle, coordinació, equip): 6 hores x 

setmana 

- Atenció a les famílies: 5 hores per setmana 

- Coordinació tasques generals 5 hores per setmana 

- Tasques despatx: Beques, editorials, aplicatius... 9 hores x setmana 

 

3.4-Horari del personal d’administració i serveis 

L’administrativa del centre farà l’horari d’atenció al centre (mitja 

jornada habitual) complint els encàrrecs que li faci l’equip directiu.  

 

3.5-Connectivitat i dispositius digitals  

Per tal de posar en marxa el trimestre de forma telemàtica           

necessitàvem saber quin és el punt de partida i per això els tutors i              

tutores han trucat a les famílies del seu grup per tal de saber com es               
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trobaven a nivell personal i afectiu i per preguntar quina situació de            

connectivitat i dispositius digital tenen. 

 

Se’ls ha preguntat per l’accés la correu electrònic, l’accés al bloc de            

l’escola, si tenen ordinador/tablet, si tenen wifi i si els poden ajudar            

en les tasques. 

 

La situació de l’escola és la següent: 

 

Educació infantil 

Famílies sense accés al correu electrònic 7/59 12% 

Famílies sense accés al bloc de l’escola 7/59 12% 

Famílies que no tenen ordinador o tablet 8/59 13,5% 

Famílies que no tenen wifi 2/59 0,3% 

Famílies que no poden donar ajut als alumnes 10/59 17% 

 

Educació primària 

Famílies sense accés al correu electrònic 15/122 12% 

Famílies sense accés al bloc de l’escola 22/122 18% 

Famílies que no tenen ordinador 16/122 13% 

Famílies que no tenen wifi 8/122 6,5% 

Famílies que no poden donar ajut als alumnes 24/122 20% 

Per tal d'abordar la situació de confinament actual, el Departament          

d'Educació ha posat en marxa el “Pla d’acció: centres educatius en           

línia”. Aquest Pla proposa diferents mesures per tal de garantir la           

continuïtat del procés d'aprenentatge de l'alumnat i acompanyar        

professorat i famílies en aquest nou escenari, sempre tenint en          

compte criteris d’equitat i de no incrementar les desigualtats socials.  
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A partir de les dades que han proporcionat els tutors de les            

entrevistes telefòniques amb les famílies s’ha elaborat un llistat de les           

famílies que no tenen connectivitat i un llistat de les famílies que no             

tenen cap dispositiu (ni tauleta ni ordinador) per realitzar les tasques           

que es proposaran en aquest tercer trimestre. 

 

L’Ajuntament de Premià de Mar ha proporcionat targetes amb         

connectivitat a les 6 famílies que no en tenien. Han repartir les targes             

a domicili a través de grups de voluntaris amb el suport de la Policia              

Local.  

 

A partir del 20 d’abril, amb l’autorització del Departament d’Educació          

de la Generalitat, l’Ajuntament organitza un dispositiu per repartir les          

tauletes i ordinadors portàtils de l’escola entre les famílies que no           

tenen cap dispositiu perquè els alumnes puguin seguir les propostes          

del tercer trimestre. 

Un cop fet el llistat de necessitats es preveu repartir 12 ordinadors als             

alumnes d’educació primària i 8 tauletes als alumnes d’Educació         

Infantil. 

  

3.6-Comunicació amb les famílies  

La comunicació amb les famílies serà principalment via correu         

electrònic. L’equip directiu té un correu d’escola per temes generals i           

hem creat uns correus de cicle perquè els mestres puguin contactar           

directament amb les famílies. 

 

S’ha facilitat a cada tutor els correus electrònics i els telèfons de les             

famílies del seu grup. (Totes les famílies de l’escola disposen de           

telèfon mòbil tot i que amb 3 famílies no ha estat possible contactar.) 
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Com a primer actuació d’aquest pla es va demanar als tutors que            

truquessin a les famílies per tal de recollir les dades de connectivitats            

necessàries per començar a organitzar-nos i per saber el punt en el            

que es trobaven de salut, feina, estat emocional... Els tutors han           

trucat amb el seu telèfon personal fent servir l’eina de número ocult.            

(Es va avisar correu electrònic a les famílies que rebrien aquesta           

trucada).  

 

 

 

 

3.7-Coordinació amb els agents externs  

Ajuntament 

Es manté el contacte setmanal amb l’Ajuntament per temes de          

beques menjador, educació 360, projecte Arrela’t. Destaquem la        

tasca feta per la regidoria de cultura per adaptar el projecte Arrela’t a             

format virtual facilitant el seguiment del projecte a distància. 

La comissió social prevista pel 29 d’abril no es farà però l’equip            

directiu vetllarà per fer arribar a serveis socials qualsevol situació que           

requerixi la seva intervenció. 

Es manté relació assídua amb el regidor d’educació de l’Ajuntament          

que ha mostrat disponibilitat i implicació total des del primer          

moment. Agraïm la col·laboració de la regidoria d’ensenyament pel         

recolzament i ajut en tot el que se’ls ha demanat, en especial en el              

tema de dispositius informàtics i connectivitat. 

 

Serveis educatius 

Es mantenen les reunions de la CAD. 

Es manté el contacte amb el CRP per continuar gestionant les           

formacions i la participació a la XCB, el projecte Apadrinem el nostre            

patrimoni i a la formació Tenim la paraula.  
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Es manté el contacte amb l’ELIC per acabar la formació de           

comprensió lectora que hem portat a terme aquest curs.  

A través de l’ELIC es contactarà amb el professor d’àrab per tal de fer              

enllaç amb 3 famílies de l’escola perquè tenir un suport en la seva             

llengua a l’hora de connectar els ordinadors i les targetes que se’ls            

han fet arribar. 

 

3.8-Aspectes econòmics  

Seguint les indicacions de la Direcció general de centre públics sobre           

les quotes i les aportacions de les famílies per a material escolar,            

equipaments i sortides programades dins l’activitat reglada, el centre         

ha acordat que les quotes per les sortides anul·lades romandran com           

a dipòsit i es descomptarà de la quota del pagament de les sortides             

del curs vinent. En tancar el curs s’informarà a les famílies dels            

diners gastats i del romanent pel curs vinent. A les famílies de sisè             

se’ls farà l’extorn dels diners no gastats. 

 

Les colònies han estat anul·lades i s’ha pactat amb la mateixa casa de             

colònies posposar-les pel curs vinent i s’han triat noves dates.  

Tot i que teníem una pre-reserva ja fet amb una altra casa de             

colònies hem adoptat aquesta mesura perquè era la que minimitzava          

problemes de gestió dels pagaments.  

 

Pel que fa al pagament de la paga i senyal de les colònies quedaran              

com a dipòsit per pagar les colònies del curs vinent. A les famílies de              

6è se’ls retornarà.  

 

3.9-Preinscripció i matrícula  

El Departament d’Educació ajorna tots els tràmits relacionats amb el          

procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de tots els          

ensenyaments, en totes les etapes. 
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El Departament està treballant per tal que els diferents processos de           

preinscripció i matriculació es puguin dur a terme amb totes les           

garanties. Al mateix temps, es treballa per tal d’adequar els tràmits           

pensant en les circumstàncies actuals.  

 

Quan es conegui el calendari i el procediment a seguir l’equip directiu            

informarà a totes les famílies que havien contactat amb l’escola per           

participar de les visites individualitzades de portes obertes, a les          

famílies que tenen germans per escolaritzar a P3 i a totes les famílies             

de 6è. 

 

En cas que fos possible, s’intentaria dur a terme la jornada de portes             

obertes que no es va poder realitzar per explicar el nostre projecte            

educatiu a les famílies que estiguin interessades. 

 

4-ORGANITZACIÓ DELS MESTRES 

4.1-Horari dels mestres 

- Acompanyament als alumnes: 10 hores x setmana 

- Reunions de coordinacions: 3 hores x setmana Coordinadores 4.5h 

- Atenció a les famílies: 5 hores per setmana 

- Preparació tasques i correccions:12 hores x setmana 

 

4.2-Tasques dels tutors 

La setmana del 30 de març al 3 d’abril cada tutor ha contactat amb              

totes les famílies del seu grup via trucada per avaluar la situació de             

cada infant i establir els canals per coordinar-se amb la família i per             

adaptar els aprenentatges a la realitat de cada alumne.  

 

A partir del 14 d’abril caldrà: 
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- Fer propostes setmanals, des de les diferents àrees, amb         

calendari de lliurament de tasques de les que caldrà fer un           

retorn i valoració.  

- Fer seguiment setmanal de l’estat emocional de cada        

alumne/família per saber com segueixen les classes, dubtes,        

situació a casa. Es pot fer via correu electrònic específic o           

trucada per casos que es consideri necessari. 

- Tenir en compte que l’avaluació haurà de ser formativa, de          

seguiment i acompanyament. Caldrà recollir evidències (notes       

si es vol) del que els alumnes presenten tenint en compte que            

aquestes notes hauran d’estar contextualitzades a la realitat        

que vivim. 

- Coordinar-se amb els mestres especialistes per tenir una visió         

general de la feina que s’està posant als alumnes. 

- Fer arribar als alumnes d’EE les propostes que la mestra de           

l’aula d’EE proposarà per aquests alumnes. 

 

4.3-Tasques dels mestres especialistes. 

- Fer propostes setmanals, des de les diferents àrees, amb         

calendari de lliurament de tasques de les que caldrà fer un           

retorn i valoració.  

- Tenir en compte que l’avaluació haurà de ser formativa, de          

seguiment i acompanyament. Caldrà recollir evidències (notes       

si es vol) del que els alumnes presenten tenint en compte que            

aquestes notes hauran d’estar contextualitzades a la realitat        

que vivim. 

- Coordinar-se amb els mestres tutors per tenir una visió general          

de la feina que s’està posant als alumnes. 
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- Les especialistes d’EE es coordinaran amb les mestres tutores         

per fer propostes pels alumnes amb necessitats específiques de         

suport educatiu i fer-les arribar a aquests alumnes.  

 

 

 

 

 

 

 

5-ORGANITZACIÓ CURRICULAR 

En aquests moments el Departament ens ha indicat que la docència           

ha de ser virtual i el contingut avaluable. A partir del 14 d’abril             

rebrem concrecions noves. 

 

5.1-Selecció de continguts 

Cada mestre seleccionarà aquells continguts de la programació de la          

seva matèria i nivell que valora com a importants per fer aquest            

tercer trimestre i creu que és viable treballar-los de forma telemàtica. 

 

S’han de prioritzar els aspectes emocionals als acadèmics. 

 

Cada mestre haurà de recollir en un document que estarà ubicat al            

drive (confinament, continguts, curs) els continguts que s’han        

treballat a cada àrea durant el període de confinament i quins           

continguts del curs han quedat pendents pel proper curs.  
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5.2-L’avaluació formativa 

L’avaluació ha de ser formativa: ha de guiar l’aprenentatge i ajudar           

l’alumne a millorar. Cal tenir en compte que les tasques realitzades           

durant el confinament han de suposar un valor afegit en l’avaluació           

de l’alumne, i no una penalització, atès que no es pot garantir que             

tots els alumnes disposin de les condicions materials adequades per a           

portar-les a terme a distància.En aquest context extraordinari cal         

continuar utilitzant l'avaluació com un instrument per acompanyar i         

millorar el procés d'aprenentatge de l'alumnat i cal seguir tenint en           

compte els ritmes i les potencialitats de cadascú. L’avaluació ha de           

servir, malgrat els inconvenients, tant al professorat com a l’alumnat          

per analitzar, valorar i reorientar, si escau, el procés d’aprenentatge,          

identificant-ne les dificultats i trobant estratègies per superar-les. 

 

5.3-Qualificacions de tercer trimestre 

Educació infantil. 

S’elaborarà un informe sobre l’evolució i el progrés dels infants, a           

partir de la informació que s'havia recollit quan hi havia contacte           

quotidià i presencial amb els alumnes. La informació recollida al llarg           

del període d’ensenyament a distància servirà per complementar la         

informació de la que ja es disposava.  

 

L’informe de final de d’etapa (P5) es realitzarà amb la informació que            

teníem a data de 12 de març. 

 

Educació primària: 

S’adaptarà el model d'informe trimestral per informar del procés         

d’ensenyament-aprenentatge a les famílies. Serà un informe       

qualitatiu més que quantitatiu. 
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Les qualificacions del tercer trimestre es posaran basant-se en el          

treball fet per l’alumne durant aquests mesos de confinament i sense           

que hi hagi, en cap cas, perjudici per a l’alumne. En cas que falti              

informació per tenir una nota en alguna de les dimensions ens           

basarem en la nota dels trimestres anteriors.  

Les qualificacions de final de curs que hem d’introduir a la plataforma            

Esfer@ es posaran a partir de les notes dels tres trimestres tot i que              

les dels dos primers proporcionaran la informació més acurada i          

unitària per a tothom. 

 

5.4-Promoció dels alumnes 

Sols es plantejarà que no promocionin els alumnes que ja s’havia           

valorat aquesta mesura a la junta d’avaluació del segon trimestre. En           

el cas d’aquests alumnes es parlarà amb la família i es recolliran            

evidències al llarg d’aquest trimestre per tal de poder confirmar o           

descartar aquesta mesura. 

 

Es posarà especial curs en la manera d’informar a les famílies           

d’aquesta decisió. S’intentarà poder-ho fer de forma presencial i si no           

és possible es farà per videotrucada per tal que sigui el més proper             

possible.  

 

5.5-Alumnes amb plans individualitzats. 

En el cas dels alumnes amb pla de suport individualitzat (PI), caldrà            

trobar els mecanismes possibles perquè el tutor o tutora de l'alumne           

o alumna continuï fent-ne el seguiment i mantenint la interlocució          

amb la família. 

 

D’altra banda, en cas que es detectin dificultats importants en el           

procés d'aprenentatge d’algun alumne o alumna, comptem amb la         

col·laboració de l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic       
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(EAP) i la resta de serveis educatius per planificar i aplicar els suports             

i les mesures necessaris.  

 

 

6-ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  

6.1-Concrecions generals 

. A totes les activitats cal fer explícit en el missatge que enviem a la               

família el que pretenem amb aquella proposta d'activitat, tant per les           

famílies com pels nens. 

 

. Cal que tots els continguts es treballin a través d’activitats en            

diferents formats per poder arribar a les diferents realitats dels          

alumnes: 

- Jocs o feines interactives, a través d'ordinador/tablet/mòbil 

- Propostes en paper que puguin imprimir (alguna família ho ha 

demanat) 

- Propostes que es facin directament amb paper i llapis, sense 

cap suport tecnològic. 

 

. Cal proposar diferents canals de retorn de les activitats a través del             

correu de cicle: vídeo, fotografia del text/dibuix, word... perquè         

nosaltres puguem valorar l'esforç i la qualitat, no gaire més. 

 

. Es continuaran penjant articles al bloc que recullin els treballs fets            

pels alumnes. 

 

. Es faran servir eines com el google meet i el padlet per poder              

establir un contacte directe amb els alumnes on es puguin veure i            

compartir com està sent aquesta experiència. 
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6.1-Educació Infantil 

Oferirà una proposta globalitzada setmanal al voltant d'un conte,         

tema, pels tres grups igual però adaptant les activitats i el que es             

demanarà a cada nivell.  

La proposta s’enviarà a les famílies via mail. 

S’obrirà una pàgina al bloc per recollir les tasques de cada unitat            

setmanal i allà també es penjaran els vídeos i fotos de retorn de les             

famílies. 

Es prioritzaran els aspectes emocionals al continguts. 

S’establirà contacte assíduament amb les famílies per fer el         

seguiment de com es troben. 

Anglès: Dins de cada proposta globalitzada hi haurà un apartat en           

anglès. A banda, es farà arribar un correu a les famílies de P5, que              

són el grup que fan anglès setmanalment, amb el material i les            

propostes de l’editorial que fem servir i que ha posat a disposició de             

les famílies 

 

6.2-Cicle Inicial 

Els dimarts enviaran una proposta per correu i demanaran retorn         

(com a màxim) el dilluns següent. 

 

S’enviaran via mail una o dues propostes d’algunes àrees (no totes           

cada setmana). Totes les propostes es centralitzaran en un mail que           

adjuntarà els documents amb les diferents propostes de cada àrea.          

Anglès: enllaçarà un padlet amb activitats 

 

El retorn de les feines s’haurà de fer via mail. 

 

S’utilitzarà el padlet com a plataforma per fer activitats concretes on           

el retorn es faci per aquesta via i tots els alumnes puguin veure què              

fan la resta.  
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Com a recurs tenen enllaços de Barcanova per activitats de          

matemàtiques (tenim el llibre) i també de La Galera-Text de llengua           

perquè fem servir el quadern Ortogrup i ens ho han facilitat. 

 

El resultats d’algunes de les tasques es recollirà en articles al bloc            

perquè els alumnes puguin compartir les feines. 

 

6.3-Cicle Mitjà 

Els dilluns enviaran la proposta per correu que hauran de retornar el 

dilluns següent. La proposta quedarà recollida en un padlet setmanal, 

on s’especificarà quines activitats necessiten retorn via correu. 

Anglès: enllaçarà un padlet amb activitats 

 

Com a recurs tenen enllaços de Text-La Galera de matemàtiques. 

 

6.4-Cicle Superior 

Faran propostes més d'un cop a la setmana tot i que el termini mínim              

per fer-les sempre serà d’una setmana.  

No totes les setmanes es treballaran totes les àrees.  

A castellà faran la proposta de Tatum que és on-line.  

Es descarta fer servir moodle perquè aquestes tres setmanes anterior          

s’ha treballat de forma positiva via mail i fa por que els alumnes i les               

famílies es perdin o s’agobiïn introduint un altre sistema.  

Anglès: enllaçarà un padlet amb activitats 

 

7-SEGUIMENT ALUMNES I FAMÍLIES 

7.1-Seguiment alumnat  

El/la tutor/a de cada grup és el/la responsable de centralitzar tota la            

informació de cada alumne. 
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En cas que el tutor detecti que hi ha alumnes que no segueixen les              

classes o que hi ha alguna cosa a nivell personal o emocional que             

està afectant a l’alumne caldrà informar a l’equip directiu per tal que            

estigui assabentat i pugui actuar si s’escau.  

 

7.2-Seguiment de les famílies 

L’equip directiu vetllarà per fer-se present i mantenir els canals          

oberts amb les famílies més enllà de la via de comunicació que            

estableixin els tutors.  

 

L’equip directiu recolzarà els mestres tutors en la tasca de guiar les            

famílies, acompanyar-les i assessorar-les en aspectes acadèmics i        

emocionals. 

 

Hi haurà una graella al drive (carpeta:confinament excel:participació        

dels alumnes) que els tutors hauran d’ omplir setmanalment amb la           

participació de cada alumne (molt, poc, res). Ens ajudarà a recollir la            

informació sobre el seguiment que fan els alumnes i a poder prendre            

mesures.  

 

8-MESURES PER LA TORNADA A L’ESCOLA 

En el moment que el Departament concreti la data de tornada als            

centres l’Equip directiu i el claustre de mestres definiran les          

actuacions a fer. Aquestes vindran determinades pel moment del         

trimestre que ens trobem i prioritzaran el benestar emocional dels          

infants. 

De cara al curs vinent caldrà prendre decisions específiques sobre: 

- Proves d’avaluació inicial 

- Activitats de convivència 
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- Suport emocional dels alumnes 

 

 

Aquest document ha estat redactat per l’equip directiu i presentat i 

aprovat en Claustre el dia 15 d’abril de 2020. 

 

Els punts de connectivitat i equipaments informàtics i avaluació han 

estat ampliats a data de 25 d’abril de 2020. 

 

Donat les circumstàncies excepcionals que vivim el document pot ser 

modificat i ampliat per donar resposta a les noves situacions que ens 

anirem trobant. 
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