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PUNT DE PARTIDA 
 
L’actual context que ens ha conduït a una absència prolongada de classes lectives, ha provocat una 

accentuació de la bretxa social entre el propi alumnat, marcat per un distanciament físic i social entre 

tots els membres de la nostra comunitat. Alumnat i famílies, amb diferents recursos i oportunitats, 
reclamen la necessitat de retornar a l’escola amb les màximes garanties, atès que l’escola com a 

institució pública i de servei, és l’únic entorn que ens permet reduir desigualtats existents. A l’escola, a 

la bona escola, totes i tots som iguals i totes i tots som necessaris. 

 

Com es pot donar resposta a partir d’aquestes necessitats als vuit objectius formulats al projecte de 

direcció? 

 

1. Millora dels resultats i equitat educativa 

2. Escola inclusiva i orientadora 

3. Millora dels processos i la convivència 

4. Gestió dels recursos 

5. Foment del talent i vàlua docent 

6. Model d’escola que aprèn 

7. Participació de les famílies en la vida escolar 

8. Treball en xarxa amb la comunitat per afavorir la cohesió social 

 

Per donar les respostes adequades, cal reorientar el model d’escola proposat. És en aquest sentit quan 

l’equitat educativa, un sistema d’escola inclusiva i orientadora on, a partir d’enfocaments metodològics 

globalitzats, s’afavoreixi el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat. Caldrà preveure també 

escenaris incerts en els que ens haurem de preparar, des del primer dia,  per a combinar l’activitat 

presencial amb l’acompanyament dels mestres, amb activitats d’aprenentatge virtual. 

 

Per a aconseguir-ho caldrà una gestió eficient dels recursos dels què es disposen, tant a nivell intern 
com comunitari. Fomentant el talent i la vàlua docent, partint de les fortaleses pròpies individuals que 

es combinin amb accions formatives específiques. On es convidi les famílies a participar del procés 

d’acompanyament, fent un treball comunitari, que afavoreixi la cohesió social i vetlli per no incrementar 

la bretxa social i les desigualtats ja existents de partida. 

 

Cal fer una aposta educativa per revisar el currículum escolar, fent una anàlisi d’allò què és important 

i allò que necessita el nostre alumnat. Potser ara se’ns presenta una oportunitat per introduir una 

manera diferent d'analitzar el currículum, un currículum menys fragmentat, més competencial del que 
és ara. 

Totes aquestes actuacions ens han de permetre generar un model d’escola que aprèn, en xarxa i 

oberta a les oportunitats que se’ns presenten. Un model, que atès el caràcter excepcional del context 



pandèmic que ens ha tocat viure, ha de ser flexible i adaptable a les diferents circumstàncies i 

instruccions que ens arribin des de l’administració educativa. 

 

Aquest model, tot respectant les línies estratègiques descrites al PdD, s'articula en els següents 
eixos, on s’estableixen les intencions prioritàries. 

 

1. Vinculació escolar i activitat educativa. 

2. Acompanyament a l’alumnat. 

3. Acompanyament al professorat i PAS. 

4. Acompanyament a les famílies en l’orientació educativa de l’alumnat. 

5. Accions educatives a temps complet. 

 

INTENCIONS PRIORITÀRIES DEL CURS 2020-2021 
 
 
Les intencions prioritàries del curs 2020-2021, que donen resposta a les necessitats diagnosticades i 

que respecten les línies estratègiques del Projecte de Direcció, responen als següents eixos principals. 

 

Vinculació escolar i activitat educativa 
 
Les activitats específiques d’aquest eix és vinculen a la: 

 

• Disponibilitat d’equipament tecnològic i accés a la xarxa. 

• Adequació dels continguts curriculars als dispositius tecnològics. 

• Adequació dels continguts curriculars a l’alumnat. 

• Definició del Projecte Curricular de Centre (PCC). 

 

La definició del PCC ha de permetre definir les prioritats en l’àmbit pedagògic del curs 2020-2021 i que 

s’han de centrar en el desenvolupament prioritari de les competències transversals de l’aprendre a 
aprendre, de l’autonomia i iniciativa de l’alumnat, de l’àmbit dels valors i les emocions, de l’àmbit digital, 

i de la competència social i ciutadana, tal i com s’apunta a les instruccions per al curs 2020-2021 dels 

centres educatius de Catalunya.  

 

Aquestes competències transversals seran les que ens ajudaran a consolidar les competències dels 

àmbits comunicatiu i metodològic que en definitiva totes integrades, són les que ens possibiliten 

l’aprenentatge, propòsit final de qualsevol institució educativa. 

 
Partint dels set principis de l’aprenentatge, formulats per l’OCDE i redactats al Manual d’Entorns 

d’Aprenentatge Innovadors, les propostes metodològiques han de partir de: 



• Una participació activa que promogui i desenvolupi la comprensió de la pròpia activitat per part 

de l’alumnat. 

• Que estimulin la naturalesa social de l’aprenentatge a través de pràctiques cooperatives. 

• Que entenguin l’aprenentatge no només com una activitat purament cognitiva sinó que 

contempli també les emocions i motivacions de l’alumnat. 

• Que tinguin en compte el punt de partida amb el que ens presentem novament a l’escola i 
connecti aprenentatges. 

• On tot allò que no s’ha pogut fer abans, no suposi una càrrega excessiva. La intenció ha de 

ser retornar com abans millor a la normalitat, però no s’ha de fer amb presses. Cal respectar 

el ritme individual d’aprenentatge. 

• Que fomentin la transversalitat i les connexions horitzontals entre àrees de coneixement i 
matèries diverses. 

 

Aquesta definició curricular que ha de prioritzar els saber mínims de cada nivell, cicle i/o etapa ha 

de concretar-se en: 

 

1. Desplegament curricular dels àmbits a cada cicle i/o etapa. 

2. Temporització dels aprenentatges al llarg del curs. 
3. Disseny de les unitats didàctiques o d’aprenentatge que inclogui les activitats a realitzar des 

d’un enfocament globalitzat i competencial i respectant els criteris metodològics establers i 

utilitzant els EVEA (Entorns Virtuals d’Ensenyament i Aprenentatge), a través de pràctiques de 

Disseny Universal de l’Aprenentatge. 

4. Seguiment i avaluació de l’alumnat, a través de: 

4.1. Àmbits i competències (bàsiques i transversals). 

4.2. Mecanismes d’avaluació. 

4.3. Informes d’avaluació, en alguns casos amb la participació conjunta de les famílies. 
 

L’avaluació també requereix de l’anàlisi inicial dels aprenentatges i tot allò que l’alumnat hagi pogut 

oblidar. Això ens obligarà a: 

 

• Revisar i adaptar els ensenyaments, identificant-ne les prioritats. 

• Ajustar les mesures d’atenció a l’alumnat en el marc del Decret d’Escola Inclusiva. 

• Reforçar els sistemes de tutorització i orientació en el mateix centre i en col·laboració amb 

l’entorn (dissenys de plans específics d’educació a temps complert). 

 

Aquesta revisió curricular ens ha de permetre flexibilitzar-ne l’exigència, tot prioritzant-ne aquells 

aprenentatges clau dintre d’una lògica d’aprenentatges competencials bàsics. 
 

Prenent de referència les instruccions d’inici de curs, el model JBS d’Aprenentatge Integrat, 
proposa establir un període de retrobament i transició durant el primer trimestre, o el temps que 



s’estimi oportú, a partir de l’evolució de l’alumnat. En caràcter general, al segon trimestre ja es preveu 

un desenvolupament normalitzat. Els criteris pedagògics i la priorització de continguts, serà el propi 

claustre, a través dels diferents espais de presa de decisió qui els anirà concretant, sobre la proposta 

d’organització pedagògica i el pla de treball que proposa aquest document.  
 

Es posarà especial èmfasi el disseny d’un model d’aprenentatge híbrid, que partint de 
l’experiència docent en confinament, ens permeti fer una continuïtat pedagògica integrada en 
cas de necessitat. Aquest fet no ha de condicionar l’ús del material i es platejarà un inici de curs 
amb els recursos pedagògics del curs anterior, i amb tot el llistat elaborat pel claustre i entregat 
a les famílies aquest mes de juny, a partir del segon trimestre, com a norma general. 
 

Tot el conjunt d’activitats descrites en aquest eix estan vinculades als objectius d’equitat, inclusió i 
millora dels processos. Es relaciona directament amb les comissions pedagògiques, xarxa de 

Competències Bàsiques i Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD). 

 

Acompanyament a l’alumnat 
 

Aquest acompanyament passa per acollir l’alumnat després del confinament dels darrers mesos. Cal 

identificar, parlar, opinar, expressar, ... com han viscut aquesta situació, identificant les necessitats 

individuals a les que cal prestar atenció. Ha de ser també un moment de celebració i retrobament i 

poder tancar d’una manera normalitzada allò que no s’hagi pogut fer abans. Cal preveure: 

 

• Espais de tutorització. 

• Espais de treball socioemocional i conductual en aquelles casos que es detecti la necessitat. 

• En casos de major impacte, acompanyament de professionals externs dels serveis educatius. 

 

Aquestes accions es vinculen directament a l’estratègia de situar l’alumnat al centre del procés 
d’ensenyament i aprenentatge, tot fomentant la implicació, la motivació i la participació activa. Una de 

les actuacions principals és la del desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial (PAT), que ha d’incloure 

les mesures, estratègies i actuacions que fomentin el coneixement i respecte per la diversitat de 

l’alumnat, i fer-ne el seguiment.  

 

L’acompanyament ha de tenir en compte també els diversos processos d’acollida que han de 
rebre els alumnes nouvinguts.  
 

Acompanyament al professorat i PAS 
 
Com s’ha viscut el confinament, quina càrrega laboral s’ha tingut, quines necessitats no s’han pogut 

satisfer? El professorat i el PAS, també necessita un acompanyament en aquest procés de 

retrobament. El Pla de Reobertura del passat més de juny ens ha servit per entendre quines són les 



necessitats organitzatives i de funcionament, però cal conèixer també quines són les necessitats de 

les persones que treballem a l’escola. El nou model organitzatiu al què ens hem d’afrontar suposa un 

repte en el que cal acompanyar els professionals i dels que cal escoltar la seva opinió. És important 

que contemplar: 
 

• Espais de debat pedagògic on hi hagi contacte i reflexió compartida entre docents que 

afavoreixin la cohesió i siguin punt de partida de processos de pràctica reflexiva. 

• Espais de treball socioemocional, diàleg i escolta activa. 

• Moments de celebració que fomentin la cohesió i el sentiment de pertinença al grup. 
 

Aquestes accions es vinculen directament a la millora de la convivència, que afavoreixi els contextos 

que permetin alinear les emocions en un entorn de respecte i benestar personal.  

 

Totes aquestes actuacions han de respondre a les estratègies de la millora dels processos i la 

convivència redactats a l’objectiu núm. 3 del Projecte de Direcció. 
 

L’equip directiu, dintre de les seves funcions, vetllarà per acompanyar el professorat i PAS, en aquest 

procés d’adaptació.  

 

Acompanyament a les famílies en l’orientació educativa de l’alumnat 
 

Les famílies també han estat partícips, en temps de confinament, de les activitats educatives de les 

seves filles i fills. En molts casos han hagut de fer de mestra/e i això ha pogut suposar angoixes i 

frustracions per falta de recursos i coneixements. Cal donar a les famílies el paper de coresponsabilitat 

educativa que els hi correspon, escoltant les seves preocupacions i donant resposta a les seves 

necessitats. Les activitats específiques d’aquest eix és vinculen a: 

 

• Acció tutorial compartida i coresponsabilitat família i escola. 

• Formació específica en entorns digitals que ajudin a l’autonomia de l’alumnat. 

• Accions específiques de vincle i acompanyament a través de les tutories i/o altres figures 
d’enllaç (família delegada, …). 

• Espais destinats a la reflexió compartida entre famílies (AMPA). 

 

Aquestes activitats estan vinculades a l’objectiu de participació de les famílies. Es relaciona directament 

amb la Comissió Social i l’acció tutorial específica (PAT) i es detallen les actuacions a l’objectiu núm. 

7  del Projecte de Direcció. 

 
 

 



Accions educatives a temps complert 
 

Aquestes accions parteixen de la necessitat de connectar l’activitat lectiva del centre, amb les activitats 

que es realitzen a l’entorn des d’una perspectiva d’aprenentatge a temps complert. Inclou: 

 

• Els plans educatius d’entorn 

• Disseny d’un Pla d’Educació 360 en col·laboració amb l’administració local i les entitats de 

l’entorn 

 

Han de donar resposta a les necessitats de cohesió social, que generi les mateixes oportunitats d’èxit 

per a tot l’alumnat, en unes condicions d’equitat i d’orientació educativa. Aquestes actuacions estan 
directament vinculades als objectius núm. 1, 2, 3 ,6, 7 i 8 del Projecte de Direcció. 

 

*** 

 

Aquests eixos d’actuació són els que defineixen els objectius generals de la Programació General 

Anual i es fonamenten en els criteris de: 

1. Acció educativa de qualitat i equitat. Els centres educatius desenvolupen un important paper 

compensador de les desigualtats. En aquest sentit, caldrà establir les estratègies educatives 

generals per a tot alumnat i, en particular, per a l’alumnat més vulnerable que ha patit la 

desconnexió del sistema educatiu durant la pandèmia.  
2. Màxima presencialitat de tot l’alumnat. 

3. Agrupaments d’alumnes estables durant tot un trimestre o durant tot el curs escolar, que faciliti 

la traçabilitat en cas de contagi. 

4. Intensificar l’atenció individualitzada de l’alumnat. 

5. Creació de grups atenent a criteris d’equitat i inclusió. En cap cas es poden fer agrupaments 
d’alumnes homogenis per nivells d’aprenentatge i per alumnat amb necessitats de suport 

educatiu.  

En aquest sentit es proposa mantenir els grups que no van poder acabar el curs 19-20 amb 
condicions de normalitat durant el primer trimestre en l’etapa de transició d’educació a 
primària i fer la barreja i formació de noves agrupacions al segon trimestre. 

6. Equip docent estable, format preferentment per un màxim de 2 mestres a primària. Els 

professionals de suport educatiu (SIEI, TEI, auxiliars d’educació especial i monitors, ...) podran 

intervenir en diversos grups i agrupaments, però respectant un criteri d’organització en cicle 

en aquells casos en què sigui possible. 

7. Previsió d’ocupació d’espais diferenciats, esglaonaments en les entrades i sortides, diferents 

franges en la utilització dels patis. 



8. Previsió d’hipotètics escenaris de virtualitat d’una part del temps lectiu, o de tot, en algun 

agrupament d’alumnes o en tot el centre, en cas de produir-se un brot del virus localitzat en 

algun moment del curs. 

 

OBJECTIUS GENERALS DEL SISTEMA EDUCATIU 
 
L'objectiu prioritari del sistema educatiu català és desenvolupar un sistema cada cop més 

competencial, amb una capacitat d'adaptació als canvis constants, que situï l'alumne com a 

protagonista actiu del seu procés d'aprenentatge i com a ciutadà crític en una societat democràtica.  La 
vinculació i alineació existent, amb la intenció de garantir l’èxit escolar, l’equitat i l’excel·lència 

educativa, entre els objectius prioritaris del sistema educatiu, els objectius del PEC, i els concretats e 

el projecte de direcció, queden recollits en les concrecions generals dels àmbits pedagògic, 

organitzatiu, de gestió, de lideratge i de les relacions amb la comunitat educativa. 

Aquests objectius generals incorporen les prioritats definides pel Departament d’Educació en la 

Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per a cada 

curs i les intencions prioritàries del centre per al curs 2020-2021. Aquest curs, els objectius de la PGA 

han de fer especial èmfasi en: 

• Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, 

l’intercanvi de situacions viscudes...). 

• Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació d’estratègies 
per compensar les desigualtats dels entorns familiars, més enllà de la bretxa digital, i abordar 

les necessitats educatives i les dificultats d’aprenentatge. 

• Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que 

aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne a 

autoregular-se. Tot això incidint tant en els processos cognitius com en els factors 
socioemocionals de l’aprenentatge.  

• L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la incorporació 

d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i dels alumnes, prioritzant 

aquells amb una baixa capacitació digital.  

• Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element clau per 
l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del sistema.  

• Generar processos de reflexió interna i debats pedagògics que inicien un procés de 

transformació educativa, sobre contextos flexibles d’ensenyament i aprenentatge, centrats en 

l’alumnat. 

• Crear un ecosistema digital de centre que permeti preveure situacions de continuïtat 
pedagògica en un entorn d’aprenentatge híbrid, així com de comunicació i difusió amb tota la 

comunitat educativa. 



MARC PER A L’ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE 
 
Les diferents circumstàncies de reobertura al setembre fan que calgui orientar la organització del centre 
cap a un model d’aprenentatge híbrid, amb presencialitat al centre, però que faci ús de les plataformes 

telemàtiques de les que es disposen, amb la intenció que en cas de necessitat es pugui afrontar amb 

garanties el procés d’ensenyament i aprenentatge des d’un confinament total o parcial, de curta o llarga 

durada.  

 

Aquestes relacions que s’han d’establir entre el marc pedagògic, organitzatiu, de gestió, de lideratge i 

de relació amb la comunitat, genera un ecosistema digital del centre que ha de garantit en darrera 

instància l’aprenentatge de l’alumnat. Cal posar el focus en això, en l’alumne i en els processos que 
garanteixin l’aprenentatge. Aquest requisit és la base dels 8 objectius plantejats al Projecte de Direcció 

i que des d’un punt de vista digital també han de garantir-ne la governança, l’organització pedagògica 

i els mecanismes de suport, de les diferents xarxes organitzatives descrites al mateix document.  

 

Es podria definir com a ecosistema digital les relacions tècniques, pedagògiques i comunicatives de 

l’escola, basat en els recursos digitals disponibles. Es fonamenta en un concepte organitzatiu que 

avarca diferents nivells de l’escola i que ha de permetre una major interacció, comunicació, adequació 

i accessibilitat de i amb tota la comunitat educativa. Aquesta és una de les accions que es detallen a 
l’estratègia 7.3 del Projecte de Direcció. 

 

L’ecosistema digital de l’Escola Joan Baptista Serra no només ha de considerar la qualitat i quantitat 

de maquinari disponible: el maquinari TIC de dotació de centre, el maquinari TIC d’ús personal (en cas 

de confinament), les possibilitats de connexió a la xarxa i sobre els recursos TAC que ens ofereix la 

plataforma GSuite i d’altres, sinó que ha de preveure també les metodologies d’ensenyament i 

aprenentatge, així com les relacions que s’han d’establir entre les persones que formen part de la 
comunitat educativa. 

 

Aquest ecosistema digital, a partir d’ara Estratègia Digital Integrada de Centre (EDIC), s’estructura 

en quatre eixos: 

 

1. Organització i gestió de centre 

2. Entorn Virtual d’Ensenyament i Aprenentatge (EVEA) 

3. Desenvolupament professional docent 
4. Comunicació i difusió 

 



 

 

Organització i gestió del centre 
 
L’organització del centre contempla l’organització del personal, de la gestió i de l’arxiu documental de 

l’escola. Tanmateix és el marc que estableix tota l’estructura organitzativa i coordinativa dels diferents 

òrgans del centre i garanteix la continuïtat pedagògica de la totalitat de l’alumnat en situacions de 

confinament parcial o total.  

 

En una segona fase d’implementació de l’EDIC, contemplada a llarg termini, s’haurà d’integrar els 

diferents processos d’administració electrònica i gestió documental. Organitzar digitalment un centre 

passa per: 

• Concentrar eines, aplicacions i recursos en un entorn digital. 

• Sistematitzar procediments, metodològics, de gestió, ... 

• Proporcionar els recursos necessaris en la tasca diària. 

• Facilitar una nova manera d'organitzar el treball i la informació. 

 

 
 



Entorn Virtual d’Ensenyament i Aprenentatge (EVEA) 

 
Els entorns virtuals d’Ensenyament i Aprenentatge (EVEA) són espais de trobada i de comunicació 

telemàtica on té lloc el procés d’ensenyament del professorat i aprenentatge de l’alumnat. 

 

Actualment existeixen diferents EVEA per a l´ús dels centres: Moodle, Google Classroom, ... Optar per 

un o altre entorn és una decisió que s’ha de basar en els següents criteris: 

 

1. Facilitat d’ús 

2. Integració als entorns interns del centre 

3. Que permeti la continuïtat pedagògica de l’alumnat i el seguiment de l’avaluació 

4. Que tingui funcionalitats de comunicació i gestió documental integrades 

 

El Google Classroom integra tots aquests criteris i és el mitjà a través del que s’organitzarà 

l’aprenentatge de l’alumnat. Inclourà la planificació de l’aprenentatge, el disseny d’activitats, el 

seguiment i retorn de les tasques, així com el feedback amb l’alumnat. 

 
L’entorn Classroom, integrat dintre de la plataforma GSuite, ens permet: 

 

• Facilitat de coordinació entre el professorat. 

• Incorporar el banc de recursos del centre emmagatzemats a les unitats compartides del drive. 

• Elaboració de materials que es poden enriquir d’un curs a l’altre. 

• Facilitat d’adaptació i seguiment del curs per part del professorat substitut/a. 

 

La plataforma Classroom s’haurà d’integrar i fer-ne un ús habitual a l’aula com a objectiu 
d’ensenyament i aprenentatge durant el primer trimestre del curs 2020-2021.  
 

Desenvolupament professional docent 
 

L’EDIC ens ha de permetre integrar la tecnologia en el dia a dia de les tasques docents. És 

l’anomenada Competència Digital Docent. Entenem la CDD com la capacitat que els professors tenen 
de mobilitzar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les 

tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC) en situacions reals i concretes de la seva praxi 

professional per tal de:  

 

• Facilitar l’aprenentatge dels alumnes i l’adquisició de la seva competència digital. 

• Dur a terme processos de millora i innovació a l’ensenyament d’acord amb les necessitats de 
l’era digital. 

• Contribuir al seu desenvolupament professional d’acord amb els processos de canvi que tenen 

lloc a la societat i als centres educatius.  



La Programació General Anual proposa en l’apartat de pla de formació docent, activitats de formació 

adreçades a donar resposta als interessos i les necessitats derivades de la integració de les tecnologies 

digitals a l'educació en totes les etapes educatives. Aquesta Cultura Digital de Centre ha de permetre 

garantir la millora dels resultats educatius de l'alumnat, i en particular, l'assoliment de la competència 
digital, tant de l'alumnat com del professorat.  

Comunicació i difusió 
 
La comunicació i difusió d’informació de i amb la comunitat educativa esdevé un dels pilars de l’èxit 

educatiu. El proper curs 2020-2021, la comissió de divulgació, de nova creació, s’encarregarà de tot 

allò relatiu a la imatge i projecció externa del centre a nivell de continguts i informació. Serà 

l’encarrega de la redacció del Pla de Comunicació de l’Escola, tal i com s’especifica al punt 6.2 del 

Projecte de Direcció. 
 

Cal tenir present que tota comunicació oficial s’ha de fer a través de les bústies de correu corporatiu 

(XTEC). S’utilitzarà el correu de domini propi (escolaalcanar.cat), per a tramesa d’informació de 

caire intern no oficial. 

 

No es poden fer servir correus personals comercials com yahoo, hotmail o gmail en les 
comunicacions oficials. 
 

Per tal de facilitar la informació i tramesa documental, tota comunicació amb l’administració 

educativa es farà a través de la bústia de correu (XTEC). Les comunicacions internes amb famílies 

i alumant es farà a través de la bústia de correu de domini propi (escolaalcanar.cat).  

 

Igualment per agilitzar la tramesa d’informació, s’habilitaran sales de comunicació a través de 

l’aplicació de GSuite (Hangouts Chat), de funcionament similar al whatsapp per establir canals de 

comunicació amb docents i comunitat educativa. Aquesta aplicació permet una major privacitat dels 
usuaris, ja que a diferència del whatsapp, no està vinculada a un número de telèfon, sinó que es fa 

a través de les bústies de correu electrònic de domini propi (escolaalcanar.cat).  La coordinació de 

la Comissió Digital serà l’encarregada de gestionar-ne els usuaris i espais. 

 

Aquest eix de comunicació i difusió, s’emmarcarà dintre del Pla de Comunicació del centre. Aquest 

pla de comunicació té la intenció de crear una cultura comunicativa de centre que detalli el procés 

comunicatiu a nivell intern, amb la comunitat educativa i amb l’entorn. El pla de comunicació de 

centre és un dels factors descrits a la diagnosi del Projecte de Direcció com a element que dificultava 
l’assoliment dels objectius. És per aquest motiu que cal elaborar un pla de comunicació que 

afavoreixi la millora de les relacions personals entres els membres de la comunitat, la coordinació 

docent i la cultura de centre.  

 



El disseny del Pla de Comunicació apareix a l’estratègia 6.2 del mateix Projecte de Direcció. Serà 

la Comissió de Divulgació, juntament amb l’assessorament de l’equip directiu, l’encarregada de 

definir els objectius, receptors, canals i mitjans que s’utilitzaran per a cada tipologia comunicativa. 

El marc per a l’Estratègia Digital Integrada del Centre es resumeix en: 
 

ESTRATÈGIA DIGITAL INTEGRADA DE CENTRE (EDIC) 
EIX CANALS MITJANS RECEPTORS I/O USUARIS 

Organització de centre Entorn GSuite Mòbil, ordinador i/o tauleta 
-L’equip docent 
-L’alumnat 
-PAS 

Entorn Virtual 
d’Ensenyament i 
Aprenentatge (EVEA) 

Classroom i altres 
entorn GSuite 

Ordinador i/o tauleta, mòbil 
(amb certes dificultats) 

-L’equip docent 
-L’alumnat 

Desenvolupament 
professional docent 

Odissea i altres 
plataformes d’E-learning 

Ordinador i/o tauleta, mòbil 
(amb certes dificultats) -L’equip docent 

 
Comunicació i difusió 

Hangouts chat 
Mòbil, ordinador i/o tauleta 
 

-Comunitat educativa 
-Equip docent  
-Alumnat 
-PAS 

Mail 
Calendar 
Meet 

Infodivendres Mòbil, ordinador i/o tauleta -Equip docent 
-PAS 

Infoescola Mòbil, ordinador i/o tauleta -Comunitat Educativa  

Web de l’escola Mòbil. Ordinador i/o tauleta -Comunitat Educativa 
-Entorn 

Twitter Mòbil, ordinador i/o tauleta -Comunitat Educativa 
-Entorn 

Telèfon Dispositiu mòbil de l’escola 
-Famílies de l’alumnat que té un Pla 
d’Acció Individual (vulnerables a 
nivell tecnològic) 

WhatsApp* Mòbil 

-Mares o pares delegats dels 
diferents grups que fan de pont 
amb les famílies que no disposen 
de l’aplicació hangouts chat. 
-Equip docent 

 
*El whatsapp ha de ser un recurs limitat a la no disponibilitat o accés al hagouts chat. No ha de formar part dels canals de 
comunicació formals de i amb l’escola. 
 

 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 
 

El marc d’Organització Pedagògica del Centre està integrat dintre del marc per a l’Estratègia Digital del 

Centre (EDIC). Aquest marc organitzatiu ens ha de permetre garantir la continuïtat pedagògica de 
l’alumnat en situació de confinament total o parcial. 

El tercer trimestre del curs 2019-2020, ens va demostrar la prioritat de construir contextos 

d’aprenentatge globals, de transversalitat educativa, equitatius, personalitzats a les necessitats de 

l’alumnat i on a banda de les competències bàsiques, les competències transversals de la competència 

digital, de l’aprendre a aprendre i de l’autonomia i iniciativa personal, tinguessin un paper important en 

l’avaluació de l’alumnat. 

 
El primer trimestre del curs 2020-2021 servirà de continuïtat pedagògica d’allò que no es va 
poder realitzar en condicions de normalitat el període final del curs passat. Aquesta continuïtat 
pedagògica es fonamenta en les teories constructivistes de l’aprenentatge, de connexió dels 



aprenentatges a partir dels coneixements previs, i de la teoria de la bastida de Brunner, que ens 
parla de la distància entre existent entre allò que un alumne pot resoldre per si sol, i allò que 
podria realitzar amb l’ajuda dels/les Mestres. 
 
Aquesta organització pedagògica és fruit de la reflexió, estudi, anàlisi de casos d’èxit i experiències en 

altres entorns i sobre la base de l’experiència del confinament del curs passat. De la satisfacció de la 

comunitat educativa, de la conciliació de la vida laboral i familiar i de la coresponsabilitat família escola.  

 

Del disseny curricular 
 
El disseny de la càrrega curricular es fa atenent la normativa vigent, tot i això el primer trimestre del 

curs 2020-2021 i en funció dels objectius específics esmentats en aquest document, així com de la 
organització interna, es pot variar la càrrega curricular específica d’algun àmbit i/o àrea. 

 

Prenent com a referència això, l’organització pedagògica del curs 2020-2021 es basarà en la 

construcció d’equips de cicle que, treballant de manera coordinada, combinin contextos d’aprenentatge 

flexibles, personalitzats a la realitat de l’alumnat i on s’emprin metodologies d’ensenyament variades 

que desenvolupi l’aprenentatge entre iguals. Aquestes actuacions es descriuen a les estratègies dels 

objectius 1, 2 i 3 del Projecte de Direcció. 
 

Aquesta construcció d’equips de cicle vetllarà per entendre el fet tutorial com un fet compartit, on no 

només la tutoria tingui la responsabilitat de l’acompanyament i seguiment de l’alumnat, sinó que la 

totalitat del professorat pugui aportar la seva vàlua docent en el procés d’ensenyament. En la formació 

dels equips de cicle es tindrà cura d’equilibrar les diferents sensibilitats, així com les especialitats i /o 

perfils docents. 

 

Cada equip de cicle estarà format de manera integrada pels llocs de treball docent ordinaris (que 
inclouen els d’especialitat) i pels llocs de treball específic. Davant d’una hipotètica situació 

d’emergència educativa i confinament, és creu convenient contemplar que tant els mestres tutors com 

els especialistes esdevinguin mestres tutors generalistes, com a recurs d’atenció a l’alumnat en situació 

d’excepcionalitat. Això garantiria una atenció personalitzada per a tot l’alumnat per part de tot l’equip 

docent, amb ràtios més reduïdes i amb implicació directa de la totalitat del claustre. 

 

Aquests equips de cicle treballaran de manera coordinada per assegurar l’assoliment 
competencial de la totalitat de l’alumnat, a partir del Projecte Curricular de Centre, integrat a 
l’EDIC i a través de pràctiques educatives que contemplin el Disseny Universal de 
l’Aprenentatge (DUA). 
 

El Projecte Curricular de Centre, que és el desenvolupament i la concreció del currículum en el projecte 

educatiu de cada centre, ha de concretar els objectius, les competències bàsiques, els continguts, els 



mètodes pedagògics i els criteris d’avaluació de l’escola. Aquest PCC s’anirà definint al llarg del curs 

2020-2021, a través de les coordinacions de cicle, apoderant al claustre en la presa de decisions i 

coordinades per la figura de cap d’estudis, tal i com es defineix a l’estratègia 2.1 del Projecte de 

Direcció. No obstant, durant el primer trimestre del curs, plantejat com a continuïtat del tercer trimestre 
del curs passat, s’haurà de definir i prioritzar aquells continguts clau establers al currículum, que 
assegurin els objectius descrits a la PGA i contemplats al punt 2 del document. 

 

Tot això amb la finalitat d’assegurar les habilitats necessàries entre l’alumnat que els doti de recursos 

i estratègies per accedir a la informació, per transformar aquesta informació en coneixement, motivats 

i amb iniciativa pròpia, que els hi permeti assolir els objectius educatius. 

 

No existeix divisió entre competències i continguts, ans al contrari. Els continguts són 
l’instrument que ens permetrà assolir les competències. Això en l’actual context de prevenció i 
distanciament social ens representa una oportunitat per replantejar-nos alguns aspectes 
metodològics. 
 

A l’etapa d’educació infantil i primària el professorat té un paper fonamental, és un guia imprescindible 

que pauta, que ajuda, que anima, que dissenya escenaris que afavoreixin l’aprenentatge. Els mestres 

som la peça clau en l’èxit del sistema. La nostra és una tasca social de màxima responsabilitat. I ara 

més que mai, en períodes de reflexió i canvis emergents, com sempre, estarem a l’alçada. 
L’organització pedagògica que es proposa inclou un sistema que contempla l’assoliment de cada 

competència en dos entorns diferents de presencialitat –real i virtual-, establint els vincles que ens han 

de permetre enllaçar les activitats que es fan en un entorn i amb l’altre, amb l’objectiu de preparar-nos 

per a possibles situacions de no presencialitat, des del primer dia de curs. 

 

 
En aquest sentit els mestres tindrem un doble rol, el de transmissor i el de facilitador. Transmissors de 

continguts i sabers, ja sigui a través de plataformes digitals o materials d’aula, i facilitadors de 

l’aprenentatge com a guies i mentors del procés d’aprenentatge.  



 

La proposta pedagògica del centre, que respon a una necessitat híbrida, s’estructura en tres blocs 

diferenciats de moments pedagògics, tal i com s’exemplifica al quadre següent: 

 
BLOC 1 BLOC COMUNICATIU I EXPRESSIU 
PROPOSTA 
METODOLÒGICA 

Llegir, parlar, crear, moure’s, tutorització, acompanyament i estratègies 
d’aprenentatge. 

OBSERVACIONS Inclou la lectura, la conversa, la comprensió oral i escrita. La creativitat musical 
i plàstica i el moviment corporal. Serà un espai destinat a l’expressió i 
comunicació i on la competència transversal de l’aprendre a aprendre hi tindrà 
molta importància. Serà un espai de docència on tot el grup d’alumnes 
compartirà el mateix espai de treball. Es complementarà amb les competències 
de l’àmbit d’educació en valors. 

COMPETÈNCIES Comunicatives, Personals, de l’Aprendre a aprendre. 
ÀMBITS Lingüístic, Artístic, de l’Educació Física, d’Educació en Valors. 

 
BLOC 2 BLOC METODOLÒGIC I CONCEPTUAL 
PROPOSTA 
METODOLÒGICA 

Tallers i/o racons. 

OBSERVACIONS Els tallers seran l’espai formatiu on s’introduiran i es reforçaran els continguts 
curriculars clau. Serà en aquest espai on es podrà, en els casos de necessitat 
i sempre que les mesures addicionals ho aconsellin, fer un acompanyament 
individualitzat de l’alumnat. La competència digital i l’accés a la informació a 
través de les TIC permetrà a l’alumnat accedir als nous continguts, preparant-
los per a possibles situacions d’aprenentatge telemàtic, en cas de necessitat. 

COMPETÈNCIES Metodològiques, Personals. 
ÀMBITS Matemàtic, Lingüístic, Digital. 

 
BLOC 3 BLOC EXPERIMENTAL I DE PROJECTES 
PROPOSTA 
METODOLÒGICA 

Aprenentatge basat en reptes, problemes, projectes, espais i ambients. 

OBSERVACIONS Aquest espai ens permetrà transformar el coneixement en competències. Serà 
el moment de la creació del dossier d’aprenentatge i de la reflexió personal del 
procés. La competència transversal d’iniciativa i emprenedoria hi tindran un 
paper fonamental.  

COMPETÈNCIES Conviure i habitar el món, Personals. 
ÀMBITS De Coneixement del Medi, Lingüístic, Matemàtic, Artístic, Digital 

 

 

Aquesta proposta d’organització pedagògica contempla l’aprenentatge a través de propostes 

anomenades de blended learning. Caldrà sobre el model anterior crear contextos que possibilitin 

l’ensenyament sincrònic i asincrònic amb presencialitat i/o no presencialitat si en algun moment es 

requereix. 

Podem definir l’ensenyament sincrònic com aquell en que alumnat i professorat estan al mateix temps 

interactuant i desenvolupant un aprenentatge en el mateix espai o en espais diferents. En el model 
asincrònic, alumne i educador desenvolupen una activitat en temps diferents en el mateix espai o 

espais diferents. 

 



Un ensenyament sincrònic es basa en la relació que s’estableix entre mestre-grup, mestre-alumne o 

alumne-alumne al mateix moment. Un ensenyament asincrònic són activitats que l’alumnat pot fer 

sense la presència docent i en qualsevol moment, ja sigui a l’aula o a casa. 

A tall d’exemple es pot classificar la presencialitat al centre o el treball des de casa, de manera 
sincrònica o asincrònica, amb recursos d’aula o digitals, en el següent quadre: 

 

 

SINCRONIA ASINCRONIA 

RECURSOS AULA 
RECURSOS 

DIGITALS 
RECURSOS AULA 

RECURSOS 

DIGITALS 

ESCOLA 

Classe presencial. 
Llibres i material 
didàctica d’aula. 
 

Classe presencial 
online 
Recursos digitals en 
xarxa o de creació 

pròpia. 

Activitats 
d’assimilació 

individual o grupal. 

Activitats 
d’assimilació 

individual o grupal a 

través del classroom 

CASA 

Llibres i material 

didàctica d’aula. 

Trobades individuals 

de reforç o grupals 
de convivència a 

través del meet. 

Quadern d’activitats 
Llibreta d’aula 

Videotutorials 
Activitats 

d’assimilació 
individual o grupal a 

través del classroom 

 
 
El resultat de la combinació de l’estratègia digital del centre (EDIC) i de l’organització pedagògica i 

disseny curricular queda exemplificada en el següent gràfic. A partir d’ara l’anomenarem Model JBS 
d’Aprenentatge Integrat. 

 

 
 
 



Aquest model d’Aprenentatge Integrat parteix de la necessitat de preparar l’alumnat, professorat i 

comunitat educativa, per als diferents escenaris pedagògics sobre els que ens hàgim d’afrontar, ja sigui 

amb presència al centre o en confinament a casa. És per aquest motiu que des del primer dia de classe 

hem de simular i modelar situacions d’aprenentatge que combinin tots dos sistemes en un únic model. 

Si les circumstàncies ens obliguessin a un confinament d’algun grup estable, la continuïtat pedagògica 

no es podria fer basant-nos en models exclusivament d’aula i amb horaris estables de connexió. Les 

instruccions del curs passat ja orientaven les tasques a realitzar: “Cal evitar la rèplica de les situacions 
acadèmiques habituals i ordinàries que es viurien a l’escola o a l'institut en circumstàncies normals i, 

per tant, la transposició directa dels horaris setmanals. En el context del currículum competencial a 

l'educació obligatòria, no es tracta de posar deures cada dia, sinó de proposar activitats 

contextualitzades, que promoguin l’interès de l'alumnat, contribueixin a l’adquisició de les competències 

bàsiques i fomentin l’aprenentatge autònom. L'alumnat ha de disposar d'un període de temps raonable 

per dur- les a terme”.  

És per aquesta raó que cal un model estructurat que orienti no només la tasca docent, sinó el conjunt 

de les relacions organitzatives, formatives i comunicatives de l’escola. La implantació d’aquest Model 
JBS d’Aprenentatge Integrat requereix d’un període d’implantació en el que els propis equips de cicle 

estructuraran i dissenyaran les diferents propostes pedagògiques. 

 

COM HO FAREM? 
 
 
Per assegurar una correcta aplicació del Model JBS d’Aprenentatge Integrat, cal seguir un conjunt 

de passos.  

 

1. Priorització dels aspectes curriculars a treballar per cicles i a cada nivell: Continguts i 

competències.  

2. Disseny de les activitats d’aprenentatge sincròniques i asincròniques de cadascun dels blocs. 

3. Establiment l'estratègia metodològica: agrupament, mètode, eines, recursos, ... per a cada 
tipologia d’activitats. 

4. Compartició dels objectius d’aprenentatge amb el grup. Què aprendrem? 

5. Suport pedagògic (acadèmic, tecnològic, emocional, etc.) als diferents tipus d'interaccions 

que són importants per al procés d'aprenentatge. Recursos. 

6. L’avaluació del procés. Assegurar  els canals i les eines que necessita l’alumne per 

desenvolupar l’aprenentatge amb el màxim d’autonomia.  
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FASES QUÈ FAREM? 

Priorització dels 
continguts i 
competències  

L’equip docent de cicle seleccionarà: 
-els continguts clau 
-els objectius d’aprenentatge 
 
Aquesta selecció serà decisió de l’equip de cicle per a cada nivell. 
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FASES QUÈ FAREM? RECURSOS 

Disseny de les 
activitats 
d’aprenentatge 
sincròniques i 
asincròniques de 
cadascuna dels 
blocs 

BL
O

C
1 

Activitats d’expressió oral: conversa, 
debat.... 
Activitats d’expressió corporal, visual i 
plàstica, musical. 
Activitats de comprensió lectora : 
lectura de diferents tipologies textuals. 
 

-30’ de lectura. 
-Activitats impuls a la lectura: 
connexions, visualitzacions, fer-
se preguntes 
-Arts and craft 
-Tipologies textuals: codi de 
lectura 

BL
O

C
2 -Activitats Analítiques 

-Assimilació i consolidació de 
continguts. 

-Llibres de text 
-Quaderns 
-Tauletes 
-Panell interactiu / PDI 
-Carpeta d’aprenentatge 
-Portfoli digital 

BL
O

C
3 

 
-Reptes 
-Petits projectes -Investigacions 
-Disseny de màquines 
 

-Fer-se preguntes 
-Planificar una investigació 

Estratègia 
metodològica: 

BL
O

C
1 

-Rotllana, assemblea 
-Meet grupal  
-Treball manipulatiu 
-Visionat de vídeos, audicions de 
cançons 

-Metodologies actives, 
d’experiència directa. 
-Estratègies interacció social: 
conversa, debat, assemblea, ... 
-Estratègies d’expressió 

BL
O

C
2 

-Modelatge: presentació del contingut 
(presencial o amb vídeos de curta 
durada 10’). 
-Racons i tallers 
-Treball autònom 
-Treball individual i en parella  
-Suport personalitzat 
-Tutorials i manuals 
-Material de reforç: infografies, ... 

-Seguiment de bases 
d’orientació 
-Regular l’aprenentatge 
-Atenció a la diversitat 
 

BL
O

C
3 

-Estratègies per anticipar i planificar.-
Treball cooperatiu 

Treball cooperatiu : 
-Activació  de coneixements 
previs 
-Repartiment de rols  
-Direcció, guiatge, 
acompanyament 
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FASES QUÈ FAREM? RECURSOS 
Compartir objectius 
amb el grup Els alumnes han de conèixer la finalitat de l’aprenentatge: Què aprendrem? 

Suport pedagògic 
(recursos) 

Material tangible 
Material tic 

-Contes 
-Llibres de text 
-Tauletes, panell interactiu / 
PDI 
-Portfoli digital. 
-Carpeta d’aprenentatge 
-Reforç aula / reforç meet 

Avaluació 

Avaluació formativa, formadora i co-
avaluació. Compartir amb l’alumnat els 
criteris d’avaluació. 
 

-Indicadors i grau d’assoliment 
-Instruments : Rúbriques, 
graelles de seguiment, ... 

 
 

Per a la concreció de les diferents fases es faran servir els models dels àmbits de les Competències 

Bàsiques. Podeu consultar les orientacions i documents de suport al següent enllaç. 



Concrecions per a l’Educació Infantil 
 
 

BLOC 1: COMUNICATIU I EXPRESSIU 

CAPACITATS ÀREA PRIORITZACIÓ DE CONTINGUTS 
CLAU  

APRENDRE A PENSAR I 
COMUNICAR Comunicació i llenguatges  

Observació, escolta i experimentació. 
Parlar, expressar i comunicar. 

BLOC 2: METODOLÒGIC 

CAPACITATS ÀREA PRIORITZACIÓ DE CONTINGUTS 
CLAU  

APRENDRE A SER I 
ACTUAR D’UNA MANERA 
CADA VEGADA MÉS 
AUTÒNOMA 

Descoberta d’un mateix i dels 
altres. 

Autoconeixement i gestió d’emocions. 
Joc i moviment. 
Autonomia personal i social. 

BLOC 3: DE CONEIXEMENT DEL MEDI, EXPERIMENTAL I DE PROJECTES 

CAPACITATS ÀREA PRIORITZACIÓ DE CONTINGUTS 
CLAU  

APRENDRE A DESCOBRIR 
I TENIR INICIATIVA. 
 
APRENDRE A CONVIURE I 
HABITAR EL MÓN. 

Descoberta de l’entorn 
Exploració de l’entorn. 
Experimentació i interpretació. 
Raonament i representació. 

 

Concrecions per a l’Educació Primària 
 

BLOC 1: COMUNICATIU I EXPRESSIU 
ÀMBIT DIMENSIÓ PRIORITZACIÓ DE CONTINGUTS CLAU  

LI
N

G
Ü

ÍS
TI

C
 Comprensió lectora 

-Fluïdesa Lectora 
-Estratègies Per A La Comprensió Lectora: Prediccions, Resum, 
Idea Principal.. 
-Estratègies De Cerca, Gestió I Tractament De La Informació. 

Comunicació oral 

Estratègies Per A La Comprensió Oral: Reconèixer, Seleccionar, 
Interpretar, Anticipar,  Inferir I Retenir. 
-Tipologia Textual 
-Normes D’interacció Oral. 

Plurilingüe i intercultural -Ús No Discriminatori Del Llenguatge. 
-Dades De Les Llengües Familiars De L’escola. 

M
AT

EM
ÀT

IC
 

Resolució Del Problemes 
-Càlcul: Mental, Estimatiu 
-Relacions Dels Nombres. 
-Obtenció, Representació I Interpretació De Dades Estadístiques. 

Raonament I Prova 
-Patrons. 
-Equivalències. 
-Transformacions Geomètriques. 

AR
TÍ

ST
IC

 

Imaginació i creativitat 

-Combinació dels diferents llenguatges(musical, visual i plàstic). 
-Tècniques pròpies dels diferents llenguatges artístics. 
-Interpretació individual i col·lectiva musical i corporal. 
 



D
E 

L’
ED

U
C

AC
IÓ

 F
ÍS

IC
A  

Consciència I Control Del Cos -Consciència I Control Del Cos. -Lateralitat. -Equilibri.  
-Orientació Espai-temporal. 
-Habilitats Motrius Bàsiques. -Expressió I Comunicació Corporal.  -
Esforç I Superació. -Cooperació I Respecte. -Joc Motor. 
 
 

Lateralitat 

Equilibri 

Orientació Espai-temporal 

D
E 

VA
LO

R
S 

Social 

 
-Relació Amb L’entorn: Implicacions Socials I Naturals De La 
Pròpia Conducta. 
-La Pau I La Violència. 
 

 
 

BLOC 2: METODOLÒGIC 
ÀMBIT DIMENSIÓ PRIORITZACIÓ DE CONTINGUTS CLAU  

LI
N

G
Ü

ÍS
TI

C
 Comprensió Lectora 

Signes De Puntuació, Fluïdesa. Codi De Lectura. 
-Tema, Idea Principal I Idees Rellevants. 
-Tipologia Textual 
-Lèxic, Connectors, Signes De Puntuació. 

Expressió Escrita 
-Estratègies Per A La Planificació De Textos. 
-Tipologies Textuals. 
-Signes De Puntuació I Ortografia (Codi De Correcció) 

Literària 
-Dades Bàsiques D’un Llibre. 
-Obres D’autors Vinculats A L’entorn. 
-Recursos Retòrics. 

M
AT

EM
ÀT

IC
 

Comunicació I Representació 

 
 
-Instruments De Mesura. 
-Càlcul. 
-Equivalència. 
-Figures Geomètriques. 
 

AR
TÍ

ST
IC

 

Interpretació I Producció Recursos Digitals En L’expressió Artística. 

 
 

BLOC 3: DE CONEIXEMENT DEL MEDI, EXPERIMENTAL I DE PROJECTES 
ÀMBIT DIMENSIÓ PRIORITZACIÓ DE CONTINGUTS CLAU  

LI
N

G
Ü

ÍS
TI

C
 

Comprensió Lectora -Estratègies De Comprensió Lectora i Oral. 

Expressió Escrita -Tipologies Textuals. 

M
AT

EM
ÀT

IC
 

Connexions 

-Relacions Espacials. 
-Relacions Entre Els Nombres. 
-Significat De Les Operacions. 
-Numeració Decimal. 



D
E 

C
O

N
EI

XE
M

EN
T 

D
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M

ED
I 

Món Actual 
-Fases D’una Investigació. 
-Sostenibilitat. 
-Ecosistema I Paisatge. 
Comunicació I Globalització. 
-Educació Emocional. 
-Educació Per A La Salut. 
-Sistema Material I Físic. 
-Organització Social. 
-Principis Democràtics. 

Salut I Equilibri Personal 

Tecnologia I Vida Quotidiana 

Ciutadania 

AR
TÍ

ST
IC

 

Percepció, Comprensió I 
Valoració 

-Percepció Sensorial Elements Presents A L’entorn Natural, 
Cultural I Artístic. 
-Propietats Dels Elements Que Trobem A L’entorn I A Les 
Produccions Artístiques. 
-Patrimoni I Manifestacions Artístiques. 

 

Aquestes concrecions generals i específiques per a l’etapa d’educació infantil i primària, són 
orientatives i punt de partida per a les decisions que ha de prendre el claustre tal i com es detalla 
a l’estratègia 2.1 del Projecte de Direcció on es diu que s’ha d’apoderar el claustre en el 
desenvolupament i concreció del Projecte Curricular de centre. 

 

DEFINIM L’ENTORN VIRTUAL D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 
(EVEA) 
 
 
L’espai de treball virtual en el que s’estructurarà el Model JBS d’Aprenentatge Integrat s’organitzarà 

en l’entorn classroom de la plataforma GSuite. Aquest entorn de treball està perfectament integrat en 

les eines de l’EDIC i permet fer un aprenentatge asincrònic (espai i temps que no requereix de la 

presencialitat al centre), però també sincrònic (integrat al dia a dia de l’aula). 
Sobre aquest entorn virtual i el seu entorn presencial (model híbrid) es definiran els diferents escenaris 

en els que orientarem la pràctica educativa: 

 

1. Presencialitat 

2. Confinament 

3. Presencialitat amb alumnes confinats 

4. Presencialitat amb docent confinat 
 
Presencialitat 
 

La presencialitat es dóna en situacions de normalitat. Tot el grup estable i els docents participen 

presencialment en el procés d’ensenyament i aprenentatge. En presencialitat el mètode híbrid 
combinarà les situacions d’aula, amb els recursos d’aula i els recursos digitals de l’entorn virtual. En 



un escenari presencial, algunes de les funcionalitats dels EVEA no seran tan imprescindibles. La tasca 

tutorial, la comunicació i la retroacció de les tasques es faran al centre. En aquest escenari, l’EVEA pot 

esdevenir complement o entorn de suport en el procés d’ensenyament-aprenentatge a l’aula.  

 
SINCRONIA ASINCRONIA 

RECURSOS D’AULA CLASSROOM RECURSOS D’AULA CLASSROOM 

ESCOLA 

Classe presencial. 
Pregunta – resposta. 

Demostracions. 

Activitats 
d’assimilació. 

... 

 

Quadern d’activitats. 

Llibreta d’aula. 

Llibres de lectura. 
... 

Video tutorials. 

Pregunta – resposta. 

Activitats 
d’assimilació. 

CASA 

 
Activitats 

contextualitzades. 

Activitats 
d’aprenentatge 

autònom. 

Activitats 

d’investigació i 
exploració. 

 

 

Creació del Portfoli 

Digital amb Google 

Sites. 

Quadern d’activitats. 

Llibreta d’aula. 
Llibres de lectura. 

... 

Quadern d’activitats* 

Llibreta d’aula* 
Llibres de lectura* 

*En format digital 

 
 
Confinament 
 
El confinament es dóna quan el grup estable i el docent han de fer aïllament i/o quarantena preventiva. 

En aquesta modalitat cal preveure escenaris de connexió, equipaments, disponibilitat, ... en una 

combinació d’espai i temps que combini la sincronia i asincronia amb uns horaris que no suposin una 

transposició directa dels horaris escolars setmanals.  

 

En un escenari virtual serà molt important el contacte visual entre l’alumnat i el professorat, de manera 
que la realització de videoconferències tindrà molta importància, i ajudarà a reforçar el vincle emocional 

i el sentiment de pertinença al grup.  

 

Cal remarcar la necessitat d’afegir elements per planificar el lliurament de les activitats, com els 

calendaris o els taulells amb el seguiment dels cursos. Cal tenir present que si no s’indiquen dates de 

lliurament, les activitats no apareixen en el calendari.  

 

En aquest escenari és molt important mantenir hàbits de treball i horaris, i cal tindre en compte la 
flexibilitat necessària en aquesta situació de confinament domiciliari. 

 



 
SINCRONIA ASINCRONIA 

RECURSOS D’AULA CLASSROOM RECURSOS D’AULA CLASSROOM 

CASA 

 

 
 

Trobades individuals 
de reforç o grupals de 

convivència a través 

del meet. 

Quadern d’activitats. 
Llibreta d’aula. 

Llibres de lectura. 

... 

Quadern d’activitats* 
Llibreta d’aula* 

Llibres de lectura* 

*En format digital 

 
 
 
Presencialitat amb alumnes confinats 
 
Aquesta situació es dóna quan un o més alumnes han de fer quarantena o aïllament preventiu. En 

aquesta situació cal preveure escenaris d’aprenentatge que combinin activitats sincròniques amb el 

grup classe i asincròniques de treball individual a casa. 

En aquest escenari híbrid, serà molt important l’organització de l’alumnat. Si optem per metodologies 

actives en què el treball col·laboratiu sigui important, cal organitzar una adequada estructura de grup. 

D’aquesta manera es pot assegurar que tota la part que necessiti més debat i col·laboració es pugui 

fer amb connexió via meet sincrònica i la resta de manera asincrònica des de casa. 

Els diferents entorns virtuals d’aprenentatge ens permeten poder fer un treball col·laboratiu, amb 

treballs compartits per diferents alumnes. L’ús del fòrum de debat ajudarà a fer un acompanyament a 

l'alumnat, a més de poder-li donar un suport tècnic per als dubtes que pugui tenir. 

En aquests tipus d’escenaris es recomana l’ús de la metodologia Flipped Classroom o aula invertida. 

 

 
SINCRONIA ASINCRONIA 

RECURSOS D’AULA CLASSROOM RECURSOS D’AULA CLASSROOM 

CASA 

Classe presencial* 

Pregunta – resposta* 
Demostracions* 

Activitats 

d’assimilació* 
... 

*Cal establir 

connexions puntuals 
amb l’alumnat 

confinat (explicació i 

demostració general) 
a través del meet. 

Creació del Portfoli 

Digital amb Google 
Sites. 

Quadern d’activitats. 
Llibreta d’aula. 

Llibres de lectura. 

... 

Video tutorials. 

Pregunta – resposta* 

Activitats 
d’assimilació* 

Quadern d’activitats* 

Llibreta d’aula* 
Llibres de lectura* 

*En format digital 

 
 



 
Presencialitat amb docent confinat 
 

Quan un docent ha de fer quarantena o aïllament preventiu i no es troba en situació d’incapacitat 

temporal (IT), pot realitzar part de les seves sessions en situacions combinades de sincronia virtual i 

asincronia (preparació d’activitats). L’alumnat pot seguir les activitats des de casa i/o des de l’escola.  
 

 
SINCRONIA ASINCRONIA 

RECURSOS D’AULA CLASSROOM RECURSOS D’AULA CLASSROOM 

ESCOLA  

Classe presencial 

virtual* 
Pregunta – resposta* 

Demostracions* 

Activitats 
d’assimilació* 

... 

A través de la 
plataforma meet i per 

a fer la demostració i 

explicació general. 

Activitats 
contextualitzades. 

Activitats 

d’aprenentatge 
autònom. 

 

Video tutorials. 

Pregunta – resposta. 
Activitats 

d’assimilació. 

Quadern d’activitats* 
Llibreta d’aula* 

Llibres de lectura* 

*En format digital 

 
Aquestes diferents situacions s’han d’adaptar al Model JBS d’Aprenentatge Integrat i als blocs 

metodològics del propi model. 

 

GOOGLE CLASSROOM 
 
Un cop definits els diferents moments pedagògics del Model JBS d’Aprenentatge Integrat, cal definir 

com ho presentarem a l’entorn virtual. Hem de decidir: 

 

• La forma en què ens comuniquem 

• La metodologia a seguir 

• El format de presentació dels continguts 

• El format i les característiques del resultat esperat de les activitats 

• El desplegament curricular de la Competència Digital 

• El seguiment i l’avaluació 

 

Com ens comunicarem? 
 
Ho farem a través de: 

 

• Espais de Tutorització: Google Meet actualment està integrat a Classroom. 



• Espais de discussió :Google Xat. És una eina molt potent per treballar en grup, ja que permet 

crear “Sales” i també́ compartir documents i iniciar videotrucades amb Google Meet. 

• Gmail: tot l’alumnat disposa d’un compte de correu que està perfectament integrat a 
Classroom. Podem enviar correus directament des de l’EVA i l’alumnat rebrà̀ tota l’activitat 

per correu. 

• Google Calendar: tota l’activitat de Classroom es reflecteix a l’agenda de la classe de l’entorn 

virtual. 

• Tauler d’activitat: és la part social de Classroom. S'hi replica també́ tota l’activitat del treball 
de classe, però̀ és molt més. És un lloc on compartir i, segurament, anar més enllà̀ de l’àmbit 

purament lectiu. Té unes eines de moderació́ que controla el professorat.  

 
Quina metodologia utilitzarem? 
 
 
Metodologies tradicionals: el professorat explica uns continguts i l’alumnat els posa en pràctica. En 

sincronia parlem de la classe magistral i explicació. En asincronia es poden utilitzar els videotutorials. 

Al classroom aquestes metodologies es tradueixen en dos elements: 
 

• El material  és l’element de Classroom que permet inserir qualsevol tipus de contingut. 

• La tasca és l’element de Classroom que farem servir per demanar les activitats programades.  

 

Metodologies actives: Les metodologies actives posen l'alumnat al centre del procés (ABP, ApS, 
ABR, etc.). La seva correcta implementació necessita d’una sèrie de recursos. 

 

• Pluja d'idees: podem fer servir eines pròpies de Classroom com les Preguntes amb resposta 

breu, o eines externes, com Mentimeter. 

• Elecció del tema: podem fer servir eines pròpies de Classroom com les Preguntes d’elecció 
múltiple, o eines externes, com Mentimeter. 

• Treball col·laboratiu: totes les eines de G Suite són col·laboratives (documents, 

presentacions, Google Sites, etc.). Són eines ideals per a aquest tipus de treball. Permeten 

tenir un historial de versions i veure qui ha fet què. 

 

Com presentarem els continguts? 
 

Cal garantir que la tipologia de formats sigui diversa. Així es poden proposar activitats basades en 

vídeo amb aplicacions com Edpuzzle, activitats interactives a partir de presentacions com PearDeck, 

o elements gamificats com Quizizz, totes tres integrades a Classroom. Es poden crear recorreguts 
d’aprenentatge a partir dels formularis de G Suite. Es poden integrar els vídeo directes que ofereix la 

plataforma Youtube, també inclosa a les aplicacions GSuite. Les possibilitats són múltiples i variades.

            



També es poden incloure elements de gamificació que sempre ajudaen a motivar l'alumnat. Els 

formularis també poden complir aquesta funció.        

      

Classroom permet fer activitats personalitzades amb facilitat. Per aconseguir aquesta personalització 
efectiva de l’aprenentatge cal respectar els principis del Disseny Universal de l’Aprenentatge (DUA). 

 

Principi 1. Compromís 

 

• Captar l’interès: a través de la gamificació, amb elements motivadors i significatius.  

• Mantenir l’esforç i la persistència: a través d’activitats cooperatives o col·laboratives i amb 
objectius assolibles a curt termini (reptes setmanals). 

• Autoregulació de l’aprenentatge: clarificació del què es demana (compartir objectius 

d’aprenentatge) i rubriques d’avaluació prèvies (que permetin a l’alumnat conèixer el què 

s’espera del seu aprenentatge). 

 
Principi 2. Representació 

 

• Percepció: múltiples formats de presentació d’informació (auditiva, visual, text ,…) 

• Comprensió: clarificació dels continguts (idees clau) que garanteixin la comprensió. Aquest 

procés afavoreix els processos de metacognició. Es poden utilitzar els portfolis virtuals creats 
amb Google Sites. 

 

Principi 3. Acció i expressió 

 

• Acció física: ús de recursos tecnològics intuïtius i accessibles. La plataforma GSuite ens ho 

garanteix. 

• Expressió i comunicació: activitats on es pugin presentar les tasques en diferents formats. 

• Funcions executives: seqüenciació clara de les tasques. Establir bases d’orientació que 

permetin el treball autònom i guiat. 

 
El format i les característiques del resultat esperat de les activitats 
 
Els portafolis digitals i els entorns personals d’aprenentatge (PLE) són eines que poden ajudar a recollir 

les evidències dels aprenentatges. També es poden fer servir com a element d’avaluació. Google Sites 

és una aplicació senzilla que pot ser molt útil en aquest sentit. També pot servir per presentar treballs 

en grups, ja que és una eina col·laborativa.  

 
Tanmateix en alumnat d’Educació Infantil i Cicle Inicial es pot fer el retorn de les activitats a través de 

fotografies dels treballs, produccions i evidències. L’eina Google Photos, integrada dintre de la 

plataforma GSuite permet fer aquest retorn d’activitats i integrar-ho dintre de la plataforme Classroom. 



 

A banda d’aquests es continuaran utlitzant els formats habituals de treball a l’aula, llibres i quaderns 

d’activitats. 

 

El desplegament curricular de la Competència Digital 
 
El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui 

interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i 

també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica. Les 

competències digitals són d’àmbit transversal. Poden ser utilitzades per tractar problemes i situacions 

que afecten a qualsevol de les àrees curriculars i són susceptibles d’evolució constant pels canvis de 

què són objecte els dispositius i les aplicacions en les quals se sustenten. Es tracta de competències 

metodològiques que fan referència a desenvolupar mètodes de treball eficaços i adequats en l’ús de 

les tecnologies de la informació i la comunicació per a la resolució de problemes que es plantegin en 
situacions i entorns diferents. 

 

Es classifiquen en diferent àmbits d’actuació.  

 

1. Instruments i aplicacions sobre el coneixement i l’ús de diversos dispositius digitals. Cal conèixer el 

seu funcionament i la seva utilitat per tal de ser capaç d’utilitzar-los i de triar els dispositius que s’ajustin 

millor a les necessitats que tingui l’estudiant en un moment donat.  
 

2. Tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i d’aprenentatge. Significa 

l’accés a la informació i el procés necessari per transformar-la en coneixement, és a dir, utilitzar 

diferents eines i dispositius per organitzar aquesta informació, analitzar-la, establir relacions, sintetitzar-

la i compartir-la.  

 

3. Comunicació interpersonal i col·laboració. En la pràctica educativa, el coneixement no es dóna aïllat, 

es comparteix, es pot elaborar conjuntament. L’estudiant ha de conèixer les possibilitats de treball 
col·laboratiu que les eines digitals li ofereixen i també les diferents formes de participació en què es 

pot donar aquest treball.  

 

4. Hàbits, civisme i identitat digital. Cal també desenvolupar la possibilitat de tenir actituds crítiques i 

reflexives, de saber valorar la informació a què l’alumne té accés, així com conèixer i utilitzar normes 

de reconeixement i de publicació dels materials que es troben a la xarxa. Els aspectes ètics i de 

seguretat implicats en l’ús d’Internet tindran també cabuda en aquesta dimensió. 
 

El Projecte Curricular de Centre ha d’incloure aquesta competència transversal en el 
desenvolupament curricular des les diferents àrees. 
 



L’ús dels EVEA dintre del Model JBS d’Aprenentatge Integrat ha de permetre desenvolupar aquesta 

competència en tota la seva transversalitat, ja que l’accés a la informació es farà: 

 

• En un entorn d’aprenentatge virtual que cal conèixer. 

• Tractant la informació i desenvolupament coneixement sobre eines digitals. 

• Comunicant-nos i col·laborant en la construcció de coneixement a través de les eines digitals. 

• Mantenint uns hàbits, un civisme i una identitat digital segures. 
 

El seguiment i l’avaluació 

L’avaluació té una doble funció. Per una banda és un mitjà per a regular els aprenentatges, i per l’altra 

és un mitjà per a comprovar què s’ha après. Per tant, aquest procés comporta tres actuacions 

diferenciades: 

• Recollida de dades. 

• Anàlisi de dades. 

• Presa de decisions. 

El seguiment i avaluació de l’alumnat es realitzarà a través de mètodes combinats de recollida 

d’informació. Entre altres: 

• Diari de classe. 

• Bases d’orientació. 

• Portfoli d’aprenentatge. 

• Rúbriques d’avaluació. 

• Activitats d’aula. 

• Activitats escrites. 

• Altres ... 

En l’entorn digital, Classroom disposa de la pestanya “Notes”, on es troben les qualificacions, que es 

poden ponderar i amb les quals també es pot calcular la nota final.  

La retroacció és molt important a l’avaluació. Totes les tasques de Classroom ho permeten. Algun 

complement de Chrome pot permetre fer comentaris per veu o vídeo a Classroom, per a aquell alumnat 

amb certes dificultats. 

En tota avaluació és important que l’alumnat conegui els criteris d’avaluació. Classroom incorpora 

rúbriques d’avaluació que poden incloure o no qualificació. A més aquesta avaluació es pot gamificar 

incorporant un component de motivació addicional.  



Pla de treball del centre en confinament 
 
Partint de la necessitat d’establir una continuïtat pedagògica, en el cas d’una situació de confinament 

total o parcial d’algun grup estable o tota l’escola, segons els escenaris de presencialitat i confinament 

descrits en anterioritat, el pla de treball del centre es basarà en els tres eixos, d’Organització i Gestió 

del Centre, d’Entorn Virtual d’Ensenyament i Aprenentatge (EVEA) i de Comunicació i difusió, descrits 

en aquest document. Aquest Pla de treball en confinament, s’aplicarà a la totalitat de l’alumnat de 

l’escola. Aquestes actuacions amplien les descrites en els supòsits redactats per a tot aquell alumnat 
amb necessitat específica de suport educatiu. Es detalla en els quadres següents: 

 
ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRE 
ACTUACIONS RESPONSABLE EVIDÈNCIES TEMPORITZACIÓ 
Creació del grups de classe de l’entorn google 
per poder començar a conformar els 
classrooms 

Coordinació 
TAC 

Grups classe Primera quinzena setembre 

Realització d’una trobada virtual (Meet) 
d’urgència per traçar eixos d’acció organitzatius 
i de gestió i distribució de tasques. 

Equip directiu Trobada virtual i acta Primer dia de la primera 
setmana de confinament 

Organització a partir de fulls de ruta setmanals 
detallant dia, hora, comissió i/o trobada 
formativa, participants i enllaç amb les sales 
(Meet) 

Equip directiu Fulls de ruta 
setmanals 

Durant tot el confinament. El 
Full de ruta es fa extensiu el 
divendres anterior a la 
setmana programada. 

Missatges motivadors al Claustre i les famílies 
per reduir estrès i angoixa davant la situació de 
confinament i poder mantenir la motivació i el 
suport emocional. Donar informació veraç i 
contrastada. 

 
Comissió 
divulgació 

 

Missatges als chats 
interns (sales 
hangouts), twitter, 
web, canals ad.local. 

Durant tot el confinament 

Assessoraments sobre programari, eines 
digitals, necessitats/dubtes individuals de cada 
docent... 

Comissió TAC 

Gravacions de les 
sessions formatives 
Carpeta a Drive amb 
el material formatiu 

Durant tot el confinament 

Elaboració i recollida de tutorials sobre eines 
GSUITE dirigits a professorat i famílies. 
Elaboració d’una infografia sobre el 
funcionament de les trobades virtuals amb 
Meet dirigit a families i professorat 

Comissió TAC 
Tutorials i material 
digital 
Infografia 

Previ al confinament. Material 
divulgatiu d’inici de curs 

Coordinació i seguiment del treball a les 
diferents comissions 

Cap d’Estudis 
 

Trobades virtuals, 
carpetes amb 
documentació 
pedagògica al 
DRIVE  

Durant tot el confinament 
 

Elaboració del model de graella de 
programació per als Projectes globalitzats Cap d’Estudis 

Model programació 
Projecte Globalitzat 
Presentació 

Previ al confinament. Material 
divulgatiu d’inici de curs 

Elaboració d’una presentació amb pautes 
sobre l’estructura i l’elaboració de la 
programació del projecte globalitzat de cicle 

Cap d’Estudis Enllaços i recursos 
als chats interns 

Previ al confinament. Material 
divulgatiu d’inici de curs 

Proposta d’exemples de projectes globalitzats 
tipus Webquest, caceres del tresor i d’altres 
recursos en xarxa a l’equip docent 

Cap d’Estudis 
Missatges per 
hangouts, whatsapp i 
trucades directes 

Previ al confinament. Material 
divulgatiu d’inici de curs 

Comunicació i manteniment de vincles amb els 
representants dels Ajuntaments i les AMPA Equip directiu Actes al DRIVE Durant tot el confinament 

Recollida d’informació, actes de les diferents 
reunions de coordinacions i redacció de 
documentació 

Secretària Actes al DRIVE Durant tot el confinament 

Anàlisi de tutorials, infografies, documents 
digitals, etc que puguin ser útils per a les 
famílies per conèixer els entorns digitals. 

Coordinació 
TAC Tutorials XTEC Durant tot el confinament 

Reunions setmanals de les coordinacions  
Equip docent 

Trobades virtuals i 
actes Durant tot el confinament.  

Reunions setmanals de l’Equip de seguiment 
del Pla de Contingència (equip directiu + 
coordinacions cicle + coordinació  TAC+  
coordinació CAD 

Equip de 
seguiment 

Trobades virtuals i 
actes Durant tot el confinament.  



Reunions d’equips de cicle formats pels tutors 
dels mateix cicle i els especialistes que hi fan 
docència. 

Tutories i 
especialistes 

Trobades virtuals i 
documents de treball 

Cada equip de cicle decideix 
quan es coordina i com 
segons la seva disponibilitat i 
conciliant les tasques 
escolars amb la vida familiar. 
Es treballa en document de 
DRIVE 

Trobada virtual de tot l’equip docent i personal 
no docent de l’escola per explicar les pròpies 
inquietuds o dificultats en què s’ha trobat i 
poder expressar-se.  

Comissió de 
convivència Trobada Virtual Setmanalment 

 
ÀMBIT D’EVEA 
ACTUACIONS RESPONSABLE EVIDÈNCIES TEMPORITZACIÓ 
Elaboració d’un horari de confinament amb les 
propostes de continuïtat pedagògica. 
Elaboració d’un llistat de propostes d’activitats 
(per etapes i cicles) que ajudin al 
desenvolupament de l’autonomia personal i 
que siguin significatives per a l’aprenentatge, 
seguint les orientacions del Departament 
d’Educació.  

Coordinacions 
de cicle 

-Horaris per etapes i 
cicles 
 
-Llistats propostes 
per cicles 
 

Primera, segona i tercera 
setmana de confinament 
 
 
Durant tot el confinament 

Creació d’un àlbum compartit de google fotos 
perquè l’alumnat d’educació infantil i primària 
puguin fer el retorn del treball a casa. 

Cicles d’infantil i 
primària 

Àlbum compartit de 
google fotos 

Durant tot el confinament 

Elaboració d’un portfoli d’aprenentatge (google 
sites) on l’alumnat pot anotar reflexions sobre 
allò que va fent i fer el retorn de les activitats. 

Cicles de 
Primària 

Portfoli digital 
d’aprenentatge 

Durant tot el confinament 

Compartir les tasques diàries de l’alumant a 
través de l’entorn Classroom. Comunicar-ho a 
través de google hagouts i anotar-ho al 
calendari compartit.  

Tutories Classroom, 
hangouts, calendar 

Durant tot el confinament 

Adaptació de les propostes pedagògiques als 
alumnes amb PI. 

Tutories en 
coordinació amb 
la CAD i EAP 

Llistat individualitzat Durant tot el confinament 

 
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
ACCIONS RESPONSABLE EVIDÈNCIES TEMPORITZACIÓ 
Convocatòria de trobades virtuals (Meet) de 
l’alumnat dels diferents grups amb les tutores i 
les mestres especialistes corresponents a 
cada grup. La convocatòria de la trobada 
(enllaç meet) s’enviarà per la sala de hangouts 
de cada grup. 

Tutories Trobades virtuals Durant tot el confinament. Una 
trobada setmanal 

Convocatòria de trobades virtuals (Meet) 
individuals amb les tutores i les mestres 
especialistes corresponents per fer un 
acompanyament i suport a l’alumnat. 
Convocatòria de la trobada (enllaç meet) 
s’enviarà per la sala de hangouts de cada grup. 

Tutories Trobades virtuals Durant tot el confinament. 
Seguiment periòdic (mínim 1 
setmanal). 

Detecció de l’alumnat sense connectivitat ni 
seguiment de l’activitat pedagògica. 

Tutories Llistat d’alumnes  Durant tot el confinament. 

Comunicació a la direcció del centre d’aquell 
alumnat que no té connectivitat o no està fent 
un seguiment de l’activitat pedagògica.  

Tutories Contacte directe amb 
l’alumnat absent en la 
primera trobada 

Durant tot el confinament. 

 

PLA DE FORMACIÓ 
 
El pla de formació del Mètode JBS d’Aprenentatge Integrat, contempla tres col·lectius destinataris: 

 

• Professorat. 

• Alumnat. 

• Famílies. 



Professorat 
 
El pla de formació del professorat dissenyat per a aquest curs contempla diferents blocs, resumits en: 

1. Cultura digital: Formació en l'entorn de treball GSUITE  

2. Perfil competencial docent: Formació que es pot realitzar individualment en funció de la 

proposta formativa individual a través de l'entorn Odissea.  

Us recomanem en format kudi les següents formacions que s’ofererixen a través de la 

plataforma Odissea durant el període del 13 de juliol al 30 d’agost de 2020. Les kudis són 
formacions de 10h. de durada cadascuna i es poden realitzar asíncronament.  

o Kudi Classroom: enllaç 

o Kudi Blended learning: enllaç 
o Kudi de Competència Digital Docent: enllaç 

Altres formacions d’interès que també es poden realitzar a través de la plataforma Odissea són:  

o Entorn personal d’aprenentatge i portafolis digital: enllaç 

3. Ensenyament i aprenentatge amb enfocament competencial: Propostes formatives 

globalitzades que es realitzarà per un formador extern. 

4. Educació inclusiva: Docència compartida a l'aula, rols i funcions docents (aquesta formació 

queda pendent en funció de la detecció de necessitats docents). 

5. Centre i xarxes educatives: Participació a la xarxa territorial de Competències Bàsiques. 
6. Comunitat educativa i relació amb l'entorn: Participació al pilotatge d'Educació 360 de la 

Fundació Bofill. La participació en aquest programa ha de ser compartida amb la resta 

d'agents educatius de la població. S’assignarà un/a representant del claustre per liderar 

aquest projecte. 

Paral·lelament a aquestes activitats formatives, el Departament d’Educació ha programat el Pla 

formatiu vinculat al Covid-19 per a l'inici del curs escolar. Aquest Pla formatiu, que és d’obligat 

compliment per a tot el professorat, està estructurat en diferents mòduls adreçats a diferents col·lectius. 

 

• Mòdul 1. Mesures covid-19 en centres educatius 

• Mòdul 2. Gestió del protocol de detecció de casos  

• Mòdul 3. Prevenció de riscos laborals 1  

• Mòdul 4. Prevenció de riscos laborals 2  

• Mòdul 5.  Gestió emocional i gestió de l’equip.  

• Mòdul 6. Formació per a les famílies  

 



Alumnat 
 
La formació de l’alumnat, dintre del desenvolupament de la Competència Digital i desplegat en els 

diferents àmbits competencials, es realitzarà integrada dintre de les diferents àrees i blocs de treball 

de forma transversal a tota l’etapa d’educació infantil i d’educació primària. 

 

Per a integrar aquesta competència digital de l’alumnat al grup estable i respectant les mesures de 

prevenció i higiene, es realitzarà una distribució dels recursos digitals del centre per les diferents aules. 

Aquest repartiment de la dotació TIC es fa per reduir l’intercanvi de maquinari entre grups estables i 
minimitzar els riscos de contagi per contacte digital. Cada grup tindrà assignats uns equips que no es 

podran transferir entre grups estables.  

 

En un disseny d’aprenentatge híbrid, com és aquest Model JBS d’Aprenentatge Integrat, els recursos 

són importants per afavorir l’aprenentatge de l’alumnat. Les TIC i els recursos TAC són essencials per 

definir les diferents propostes metodològiques.  

 

Sense entendre la tecnologia com una finalitat en si mateixa, cal preveure la dotació tecnològica 
disponible per garantir aquest model. Recentment l’escola ha rebut una dotació tecnològica 

emmarcada dintre del pla de transformació d’equipament educatiu.  

 

Aquesta dotació, juntament amb l’existent al centre ens garanteixen disponibilitat de maquinari 

tecnològic d’ús per a cada grup estable.  La relació de dispositius TIC (chromebooks + ordinadors de 

sobre taula + portàtils), per aula de 3r fins a 6t, s’ha fet en una proporció alumnat/maquinari de 1:2. La 

relació de tablets de P5 fins a 2n serà en la proporció 1:3. Per a P3 i P4 s’estan buscant fórmules 
econòmiques que puguin garantir una proporció 1:3.  

 

Nivell 
A B C D 

Alumnat Maquinari Alumnat Maquinari Alumnat Maquinari Alumnat Maquinari 

P3 16 5 tablets 15 5 tablets 15 5 tablets 15 5 tablets 

P4 22 7 tablets 22 7 tablets 23 8 tablets   

P5 21 7 tablets 21 7 tablets 21 7 tablets   

1R 20 7 tablets 19 7 tablets 19 7 tablets 19 7 tablets 

2N 21 7 tablets 21 7 tablets 22 7 tablets   

3R 23 
6 Chromebook 
3 Sobre-taula 
1 Portàtil 

23 
6 Chromebook 
3 Sobre-taula 
1 Portàtil 

23 
6 Chromebook 
3 Sobre-taula 
1 Portàtil 

  

4T 23 
6 Chromebook 
4 Sobre-taula 
2 Notebooks 

22 
6 Chromebook 
3 Sobre-taula 
2 Notebooks 

22 
6 Chromebook 
3 Sobre-taula 
2 Notebooks 

  

5T 23 
6 Chromebook 
3 Sobre-taula 
2 Notebooks 

22 
6 Chromebook 
3 Sobre-taula 
2 Notebooks 

22 
6 Chromebook 
3 Sobre-taula 
3 Portàtils vells 

  

6T 23 
6 Chromebook 
3 Sobre-taula 
2 Notebooks 

21 
5 Chromebook 
3 Sobre-taula 
2 Notebooks 

24 
6 Chromebook 
4 Sobre-taula 
2 Notebooks 

  



 

 

L’ús del maquinari TIC a l’aula s’ha de contemplar des de la realització d’activitats asincròniques, ja 

que el centre no disposa de suficient maquinari per a una proporció 1:1. En aquest sentit les activitats 
digitals a l’aula en tallers i/o racons d’aprenentatge ens ho poden facilitar, afavorint les competències 

transversals, de l’aprendre a aprendre i de l’autonomia i iniciativa personal i de la competència digital. 

 
Famílies 
 
S’ha d’informar les famílies del funcionament de l’escola. Aquest curs s’afegeix la necessitat d’informar 
també del Pla d’Organització del Centre a la reobertura del setembre. Aquesta comunicació a les 

famílies es farà en diferents fases: 

 

Fase 1. Comunicació prèvia finals de juliol. 

 

Aquesta fase preveu la comunicació que es farà del Pla d’Organització al Consell Escolar, un cop hagi 

estat presentat al Claustre docent, així com a la resta de la comunitat educativa, a través d’una 
entrevista als mitjans de comunicació locals. 

 

Fase 2. Reunió informativa principi de curs. 

 

La reunió informativa de principi de curs versarà sobre els aspectes organitzatius i els criteris 

pedagògics del Pla d’Organització i la Programació General Anual. Aquesta reunió d’inici de curs es 

farà telemàticament a principis del més de setembre i preferiblement abans de l’inici de l’activitat lectiva. 

 
Fase 3. Documentació de centre i manuals d’ús. 

 

Es dissenyaran diferents infografies on es resumiran els trets bàsics del Pla d’Organització previ a l’inici 

de curs. Igualment es realitzaran manuals d’ús i suport pedagògic amb el propòsit que es conegui  

l’Estratègia Digital Integrada de Centre (EDIC), i el Model JBS d’Aprenentatge Integrat, que 

s’implantarà a partir del proper curs, un cop s’hagi començat el curs. 

 

Aquesta informació es penjarà a la pàgina web del centre perquè pugui ser consultada. S’informarà 
també pels canals de comunicació interna. 

 

Fase 4. Reunió pedagògica d’inici de curs. 

 

Un cop editats els diferents manuals de suport i dissenyat el Model JBS d’Aprenentatge Integrat, es 

faran les reunions de nivell d’inici de curs. Aquestes reunions de caràcter pedagògic tenen per objectiu 

informar de les característiques pedagògiques i organitzatives del curs acadèmic 2020-2021. 



 

Fase 5. Reunions periòdiques 

 

Aquestes reunions periòdiques es realitzaran via telemàtica preferentment. Presencialment només es 
realitzaran en casos justificats i prèvia autorització de la direcció. Aquestes reunions es faran dintre de 

les hores d’atenció a les famílies assignades. 

 
 

SEGUIMENT DEL MODEL JBS D’APRENENTATGE INTEGRAT 
 
 
L’Equip de seguiment del Model JBS d’Aprenentatge Integrat estarà format per l’Equip directiu i per 

les coordinacions de cicle. Es pot requerir també la presència de la coordinació TAC, les integrants de 

la Comissió d’Atenció a la Diversitat, els equips de professionals externs de l’EAP i la coordinació LIC, 

en els casos que sigui necessari. 

 

Aquest equip de seguiment tindrà les següents funcions: 

 

• Assessorar en el Disseny del Model JBS d’Aprenentatge Integrat. 
• Garantir l’acompliment d’aquest model pedagògic. 

• Adaptar aquest model en cas de necessitat i d’acord amb les orientacions, instruccions i/o 
informacions del Departament d’Educació. 

• Traslladar les observacions i el desenvolupament del model, realitzat des dels cicles i nivells, 

incorporant les noves estructures a la proposta inicial.  

 

Aquest equip de seguiment es reunirà periòdicament a les hores de Consell de Direcció habilitades a 

aquesta finalitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Escola Joan Baptista Serra 
Alcanar, setembre de 2020 


