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PLA D’ORGANITZACIÓ DE L’INSTITUT ESCOLA ONZE DE SETEMBRE CURS 2020-21 

DIAGNOSI 

 

L’impacte de la pandèmia en la tasca educativa des del 13 de març de 2020 ens ha dut a 

fer les següents actuacions: 

 Seguir en tot moment les instruccions enviades pel Departament d’Educació  i 
d’inspecció. 

 S’ha informat a les famílies via correu electrònic quan ha estat necessari. 

 Hem donat resposta als neguits de les famílies. 

 Es pengen a la web del centre propostes d’activitats per aquells alumnes que 
voluntàriament les vulguin fer. 

 Es crea un correu inicial “lonzetescolta” on les famílies i l’alumnat són convidats a 
participar-hi. Tots els correus s’han respost. 

 Hem gestionat les substitucions de les baixes que s’han produït durant el període de 
confinament reorganitzant les tasques dels mestres per tal de no deixar l’alumnat 
sense atendre. 

 Hem tingut molt present la no segregació del nostre alumnat i s’han valorat les 
casuístiques de cada família del centre. 

 S’ha detectat l’alumnat amb dificultats de connexió o necessitats   i s’han pres les 
mesures escaients. 

 Hem activat correus amb domini escola11s.cat amb 13 adreces de correu, una per 
cada tutoria. 

 Hem fet un acompanyament a cadascun dels nostres alumnes, amb trucades 
telefòniques, i vídeo conferències a partir del tercer trimestre. 

 Hem unificat criteris de centre en la proposta de tasques a realitzar setmanalment. 

 Hem proposat feines setmanals via correu electrònic, amb retorn i valoració per part 
del professorat. 

 S’han fet les programacions de totes les setmanes de període de confinament. Hem 
seguit el següent model: 
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PROGRAMACIÓ TERCER TRIMESTRE, 
CONFINAMENT                             CURS 2019-2020 

 SETMANA:  del.....  al ....... 

ÀREA:   

OBJECTIUS 
 

COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES, AMBITS 

CONTINGUTS 

   

ACTIVITATS   

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

 
 

 

 S’han fet les graelles de seguiment setmanal de tasques: 
 
 

Curs: ...   Tutor/a, especialista: .........     Setmana nº: ...   del ...   al ...   de... 

Alumnes Contacte 

telefònic 

(data) 

Contacte 

audiovisual 

col·lectiu 

(data) 

Contacte 

audiovisual 

Individual 

(data) 

Feina 

entregada 

Observacions Seguiment de 

l’alumne 

       

       

 

 S’ha fet un seguiment exhaustiu de tot l’alumnat de l’escola, obtenint uns resultats 

molt satisfactoris. 

 S’ha fet un nou model d’informe per la tercera avaluació 

 S’ha fet una reunió setmanal amb l’EAP per tal de fer el seguiment de l’alumnat CAD 

 S’ha fet una graella de seguiment de l’alumnat CAD amb un total de 23 alumnes 
d’infantil i 18 alumnes de primària. Aquest seguiment l’han fet les tutores, la MESE o 
la Ces. 
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SEGUIMENT ALUMNAT CAD EN PERÍODE DE CONFINAMENT. ESCOLA ONZE DE 
SETEMBRE 
 
 
CURS NOM FINALS ABRIL 22 DE MAIG 12 DE JUNY 

     

     

 

 S'ha estat en contacte continuat amb el claustre des del  correu electrònic, whatsapp 
telefònicament i mitjançat meet 

 Els cicles han seguit treballant des del correu electrònic, whatsapp, telefònicament i   
mitjançant meet 

 El claustre ha fet formacions online durant el període de confinament: 
- Innovamat: 13 mestres 
- Formació en ambients de treball: 3 mestres 
- Formació aplicacions eines digitals, ordinadors i tauletes: 2 mestres 
- Formacions de visual i plàstica: 2 mestres 
- Formació en treball per projectes: 3 mestres 
- Formació en atenció a la diversitat: 1 mestra 
- Formació en itineraris artístics: 2 mestres 
- Formació en anglès McMillan: 1 mestra 

 Dues membres de l’Equip directiu han assistit a les reunions setmanals amb ST. 
 S’ha proposat a les famílies participar en el projecte Art en confinament, fent 

interpretació d’obres i participant en la votació de la imatge del dia (penjat a la 
pàgina web). 
 

ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 
 

Després de les darreres instruccions de final d’agost de 2020 considerem grup estable 

l’alumnat que forma part d’una mateixa tutoria (menys de 20 alumnes per grup a primària i 

menys de 23 a ESO), on l’heterogeneïtat i la inclusió de tot l’alumnat serà el criteri 

fonamental i bàsic a l’hora d’elaborar els grups, com ha estat sempre. Dels nivells on tenim 

dues línies es faran tres grups, dels que nomes n’hi ha una es desdoblarà el grup i de les 

dues classes de P4 i una de P5 es faran quatre grups, potenciant la inclusió de tot l’alumnat 

dins el grup reduït. Cada tutor/a impartirà totes les àrees del seu nivell amb l’excepcionalitat 

de música i anglès en algunes tutories. En cas de les d’especialitat, seran assessorats, si 

és necessari, pels especialistes corresponents. Tenint en compte el punt nº 6 de la 

instrucció 1/7/20, pàg 4, es preveuen un màxim de 2 mestres per aula a primària i 5 a 
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secundària exceptuant algun grup. En qualsevol cas es prioritzarà el currículum si  fos 

necessari. En cas que necessàriament hagi d’entrar un docent que no forma part del grup 

estable (substitucions, per exemple) ho farà amb totes les mesures de seguretat 

proposades per sanitat.  

En cas que es produeixi una baixa sense substitució o es generi una necessitat de 

substitució es desfarà el grup estable i l’alumnat afectat serà acollit pel tutor/a 

paral·lel/a,adoptant tots les mesures de seguretat necessàries. 

Grups estables: 

Curs 
Nombre 

d’alumnes 
Professorat estable 

Altres docents 
que intervenen 

Personal 
d’atenció 
educativa 

Nº 
aula 

segons 
plànol 

Nom de l’aula 

P3 24 
Marta Parcerisas 
TEI: Jordina Vidal  

Roger Barnusell 
Margarita 
Ballester 

 

 
1 Mix Mix 

2 Aula P3 

EI A 17 Roser Soler  3 Aula P4A 

EI B 17 Amèlia del Castillo  4 Aula P4B 

EI C 18 Montse Rodrigo 
1:Logopeda 

CREDA 
5 Aula P5 

EI D 18 Mireia Galitó  6 Vila Xica  

1rA 13 Montse Prats 

Roger Barnusell 
Imma Janot 

(2nC) 

Vetlladora 11 Aula 1r 

1rB 13 Mestra dotació COVID  12 Vip CM 
2nA 17 Marta Rusiñol  9 Aula 2nA 
2nB 17 Mati Jiménez  10 Aula 2nB 

2nC 16 Anna Sánchez  8 Polivalent 1 

3rA 14 Almudena Palomares  13 Aula 3r 

3rB 13 Sílvia Castelló   20 Biblioteca 

4tA 18 Cristina Álvarez  
Neus Sastre 

(4tABC, 5èAB., 
6èA)  

Xavier Bayer 
(6èB 

Imma Janot 
(5èB i 6èA) 

 
 

 14 Aula 4tA 

4tB 18 Mestra dotació COVID  16 Anglès CM 
4tC 18 Mestra dotació COVID  15 Aula 4tB 

5èA 12 Eva Buxadera  22 Aula 5è 

5èB 12 Manolo Cordero  29 Anglès CS 
6èA 14 M. Ángel Gallego  23 Aula 6è 

6èB 13 Laura Tornero, Laia Estapé  28 Yayoi 

1rESOA 21 Xavier Bayer 

Mateu Ferran 
Laia Estapé 
Neus Sastre 

Víctor 
Mansanet 

Sònia Pérez 
 (or. 0’5)  

24 Aula 1r ESOA 

1rESOB 
22 

 
Mateu Ferran 

Víctor 
Mansanet 

Neus Sastre 
Xavier Bayer 
Laia Estapé 

Sònia Pérez 
(or 0,5)  

25 Aula 1r ESOB 
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RECURSOS PER L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE 
SUPORT EDUCATIU 

 
L’organització, l’acompanyament i el seguiment de l’alumnat que necessita mesures de 
suport universals, addicionals o intensives es farà de la següent manera: 
-L’alumnat amb necessitat de mesures universals serà atès pels tutors/es dins l’aula. 
-L’alumnat amb necessitat de mesures addicionals o intensives, serà atès pels tutors/es 
dins l’aula  i en alguns casos, serà atès per la MALL o la MESE en els grups on, aquestes 
mestres, exerceixen de tutores. La MALL o la MESE assessoraran als tutor/es no 
especialistes en cas que sigui necessari.  L’orientadora a ESO, els atendrà sempre que 
sigui possible dins l’aula i amb les mesures de seguretat adequades. La vetlladora donarà 
suport dins l’aula a un dels alumnes que se l’ha dotat amb aquest recurs. L’altre alumne al 
qual se l’ha dotat de vetlladora serà atès dins l’aula per la seva tutora.. 
-El CREDA farà l’atenció individual a 1 alumne. 
-L’EAP farà les atencions necessàries dins l’aula o individualment amb les mesures de 
seguretat recomanades. L’atenció a les famílies es farà telemàticament o presencialment si 
és possible. 
-Les reunions i seguiment amb entitats externes, CDIAP, CSMIJ, CREDA o altres es faran 
telemàticament. 
 
 
 
 
 
ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES: 

Entrades: 

Cada tutor rebrà als seus alumnes a la porta corresponent i els acompanyarà fins la classe, 

tots amb mascareta. 

Es marcarà amb cintes aèries el recorregut i amb cintes a terra l'espera. 

Porta infantil: entra pel pati. 

Porta cuina: entren pel passadís d'infantil. 3rA entra pel vestíbul principal 

Porta primària, 1r i 3rB: entren pel pati  

Porta pista: al pujar s'esperen que passin els petits i van per l'interior 

 

Sortides: 

Cada tutor acompanya als seus alumnes a la porta corresponent, tots amb  mascareta. 

Porta infantil: surt pel pati. 
Porta cuina: surten pel passadís d'infantil. 3rA surt pel vestíbul principal. 

Porta primària, 1r i 3rB: surten pel pati. 
Porta pista:  van pel passadís interior i al baixar s'esperen que passin els petits. 
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 Porta infantil Porta cuina Porta 
primària 

Porta dalt Porta Betzuca Porta pista 

 E S E S E S E S E S E S 

P3 9:10 
15:25 

12:40 
16:55 

          

EI A 9:00 
15:15 

12:30 
16:45 

          

EI B   9:00 
15:15 

12:30 
16:45 

        

EI C   9:05 
15:20 

12:35 
16:50 

        

EI D 9:05 
15:20 

12:35 
16:50 

          

1r A     9:00 
15:15 

12:30 
16:45 

      

1rB     9:05 
15:20 

12:35 
16:50 

      

2nA           9:00 
15:15 

12:30 
16:45 

2nB           9:05 
15:20 

12:35 
16:50 

2nC           9:10 
15:25 

12:40 
16:55 

3rA   9:10 
15:25 

12:40 
16:55 

        

3rB     9:10 
15:25 

12:40 
16:55 

      

4tA         9:00 
15:15 

12:30 
16:45 

  

4tB         9:05 
15:20 

12:35 
16:50 

  

4tC         9:10 
15:25 

12:40 
16:55 

  

5èA       9:00 
15:15 

12:30 
16:45 

    

5èB       9:05 
15:20 

12:35 
16:50 

    

6èA       9:10 
15:25 

12:40 
16:55 

    

6èB       8:55 
15:10 

12:25 
16:40 

    

1rA      8:30 
15:00 

13:00 
17:00 

      

1rB        8:30 
15:00 

13:00 
17:00 
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Porta Betzuca 

 

 

 

 
 

 

Porta Dalt     Porta primària        Porta cuina        Porta infantil  Porta Pista 

 

ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

Als tres espais d’esbarjo que disposa el centre es mantindran els grups estables, fent torns 

i distribuint els espais. 

Cada tutora estarà amb els seu grup d'alumnes.  

Es marcarà amb cintes l'espai de pati corresponent. 

Es considerarà si és necessari que els espais de patis siguin rotatius. 

Si s’utilitzen joguines o materials s’hauran de desinfectar un cop acabada l’estona 

d’esbarjo. 
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Pati petits: 

 

Pati petits A Pati petits B Pati petits C 

P3 11-11:30   

EI A 10:20-10:50   

EI B  10:20-10:50   

EI C  11-11:30  

EI D   11-11:30 

 

 

 

 

                                            A 

 

 

 

              B         C 

 

 

 

 

 

 

mailto:a8054836@xtec.cat


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut-Escola Onze de Setembre 
Carrer Castanyers,s/n 
08192 Sant Quirze del Vallès 
Tel. 93 721 66 02 
a8054836@xtec.cat 
http://www.escola11s.cat/ 

 
 

9 
 

Pati mitjans: 

 
 

Pati mitjans A Patis mitjans B Pati mitjans C Pati mitjans D 

1r A 10:20-10:50    

1rB 11-11:30    

2nA    10:20-10:50 

2nB   11-11:30  

2nC    11-11:30 

3rA  10:20-10:50   

3rB  11-11:30   

 

 

            A 

 

 

                          B             C         D  

 

 

 

 

 

 

L’alumnat de la zona A anirà al WC interior abans de sortir al pati. El de la zona D hi anirà 

després del pati. L’alumnat de les zones B i C aniran als WC del porxo, per torns. 
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Pati grans i joves: 

 

 

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 

4tA 10:20-10:50     

4tB  10:20-10:50    

4tC   10:20-10:50   

5èA    10:20-10:50  

5èB     10:20-10:50 

6èA 11-11:30     

6èB   11-11:30   

1rA     11-11:30  

1rB      11-11:30 

 

 

 

      A        B       C             D            E      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a8054836@xtec.cat


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut-Escola Onze de Setembre 
Carrer Castanyers,s/n 
08192 Sant Quirze del Vallès 
Tel. 93 721 66 02 
a8054836@xtec.cat 
http://www.escola11s.cat/ 

 
 

11 
 

RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

-Les trobades d’inici de curs amb les famílies es faran de forma telemàtica. Amb les 

famílies que això no sigui possible (no preveiem tenir-ne), les organitzarem per grups 

estables, mantenint la distància de seguretat. 

-El seguiment amb les famílies el farem per vídeo conferència,  telefònicament o per correu 

electrònic. 

-Les reunions de Consell Escolar i Claustre es faran per videoconferència, només en cas 

excepcional es faran de manera presencial, si les circumstàncies ho permeten. 

 

SERVEI DE MENJADOR 

Atès que disposem d’un espai ampli de menjador en relació amb el nombre d’alumnes 

usuaris (del curs 19-20) , es mantindran els tres torns i l’espai de menjador. Si fos necessari 

per un increment important del nombre d’alumnes usuaris de menjador s’habilitarà la SUM 

com espai addicional. 

Els tres torns serien de 12:30 a 13:05, de 13:20 a 13:45 i de 14 a 14:35, preveient 15 

minuts entre torn i torn per poder netejar i ventilar l’espai 

Es mantindrà la distància de seguretat entre els grups estables. 

 

PLA  DE NETEJA 

-Es preveu que l’alumnat o docents puguin netejar el material utilitzat en cas de compartir 

puntualment una aula amb altres grups, material o ordinadors. 

-Seguirem el pla de neteja proposat per l’Ajuntament de Sant Quirze. 

 

EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

 

Restem a l’espera de la matriculació de l’alumnat a les ofertes d’activitats proposades per 

l’AFA. 

Es preveu un servei d’acollida de 7:30 a 9h i de 16:45 a 18:15. L’alumnat haurà de portar 

mascareta. ja que no formaran part d’un mateix grup estable 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

Totes les activitats complementàries que es puguin es faran a l’escola. 

A les activitats que es facin fora de l’escola es mantindran els grups estables. 

L’empresa de transport que normalment utilitzem ens garanteix un servei de desinfecció i 

mesures de seguretat en els seus autocars. 
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REUNIONS DELS ORGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I 

GOVERN 

De manera orientativa farem: 

Òrgan Tipus de reunió Format de la reunió Periodicitat 

Equip directiu Planificació, gestió i 
seguiment 

Presencial 2 per setmana ED 
1 Dir+Ces 
1Dir+ Secr 

CAD Planificació i 
seguiment 

Presencial o 
telemàtic 

1 per setmana 
primària 
1 quinzenal 
secundària 

CP Planificació i 
seguiment 

Presencial o 
telemàtic 

1 per setmana 

Grups de treball 
(cicles) 

Seguiment i 
propostes 

Presencial o 
telemàtic 

1 per setmana 

Reunions de nivell Seguiment i 
propostes de 
millora 

Presencial o 
telemàtic 

1 per setmana 

 

 

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE CAS DE COVID-19 

 

Si sospitem d’un cas de COVID 19 ens coordinarem amb serveis territorials d’Educació i 

Salut pública, tant si es alumne, docent o treballador/a de l’escola. 

A l’alumne afectat el tutor el traslladarà a l’espai de davant de consergeria, el tutor, la 

conserge o ED serà el responsable de trucar la família i ED serà el responsable de 

comunicar el cas a serveis territorials en cas que posteriorment surti positiu. 

Si hi ha un cas sospitós de COVID 19 s’omplirà una graella com la següent per poder-ne fer 

el seguiment: 

 

Nom alumne, 
docent o 
treballador/a 
del centre 

Dia i hora de 
detecció 

Protocol seguit Persona de 
contacte de 
salut 

Persona del 
centre referent 

    ED 
 

 

SEGUIMENT DEL PLA 

El responsable d’aquest pla d’actuació és l’ED, en farà l’avaluació continuada, el seguiment 

i les mesures a modificar  o millorar si s’escau. La revisió serà setmanal. 
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PLA D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL 

Els dies 14, 15 i 16 de setembre es durà  a terme el pla d’acollida per l’alumnat nou de P3. 

Dilluns 14 matí, en dos torns de mig grup, l’alumnat i progenitors seran acollits per la tutora 

i la TEI. L’alumnat podrà ser acompanyat per un dels dos progenitors que podrà romandre 

a l’aula durant una hora i mitja i haurà de dur mascareta obligatòriament. Es prendran les 

mesures de seguretat per a tots els progenitors que entrin, rentat de mans i presa de 

temperatura. 

Dimarts 15 i dimecres 16, matí, en dos torns de mig grup(1:30h per grup) la tutora i la TEI 

acolliran l’alumnat. 

 

PLA DE TREBALL DEL CENTRE EDUCACTIU EN CONFINAMENT 

Infantil:  

En cas de confinament, d’una aula o tot el cicle d’educació infantil es seguirà el següent pla 

de seguiment: 

Nivell 
educatiu 

Mètode de treball Seguiment de 
l’alumnat 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
amb el grup 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
individual 
amb 
l’alumne 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
individual 
amb la 
família 

Educació 
infantil 

Plantejament 
d’activitats 
globalitzades i 
amb possibilitat 
d’ampliació de 
currículum. 
Cada docent farà 
una programació 
de les activitats 
proposades que 
serà lliurada a 
l’ED (veure pàg 1) 

Cada docent farà 
el seguiment 
setmanal del seu 
alumnat omplint 
unes graelles  
que seran 
enviades a l’ED  
Cada tutor/a farà 
el seguiment de 
l’alumnat “CAD” 
omplint unes 
graelles i lliurant-
les a la Ces/CAD 
(veure pàg 2) 

Es farà una  
videocon-
ferència 
diària  
mitjançant 
meet en dos 
torns de mig 
grup 

Es farà una  
videocon-
ferència 
individual 
quinzenal 
mitjançant 
meet  

Es farà una  
videocon-
ferència o 
trucada 
telefònica 
quinzenalm
ent amb la 
família 
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Primària: 

En cas de confinament d’una aula o vàries aules de primària es seguirà el següent pla de 

seguiment 

Nivell 
educatiu 

Mètode de treball Seguiment de 
l’alumnat 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
amb el grup 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
individual 
amb 
l’alumne 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
individual 
amb la 
família 

1r, 2n i 
3r 

Plantejament 
d’activitats 
globalitzades i 
amb possibilitat 
d’ampliació de 
currículum. 
Cada docent farà 
una programació 
de les activitats 
proposades que 
serà lliurada a 
l’ED (veure pàg 1) 

Cada docent farà 
el seguiment 
setmanal del seu 
alumnat omplint 
unes graelles  
que seran 
enviades a l’ED  
Cada tutor/a farà 
el seguiment de 
l’alumnat “CAD” 
omplint unes 
graelles i lliurant-
les a la Ces/CAD 
(veure pàg 2) 

El tutor/a farà 
una  
videocon-
ferència 
diària  
mitjançant 
meet  

El tutor/a 
farà una  
videocon-
ferència 
individual 
quinzenal 
mitjançant 
meet  

El tutor/a 
farà una  
videocon-
ferència o 
trucada 
telefònica 
quinzenalm
ent amb la 
família 

4t, 5è i 
6è 

Plantejament 
d’activitats de 
cada àmbit o àrea 
i amb possibilitat 
d’ampliació de 
currículum. El 
seguiment  i el 
plantejament 
d’activitats del 
procés 
d’aprenentatge es 
farà mitjançant 
classroom. 
Cada docent farà 
una programació 
de les activitats 
proposades que 
serà lliurada a 
l’ED (veure pàg 1) 

Cada docent farà 
el seguiment 
setmanal del seu 
alumnat omplint 
unes graelles  
que seran 
enviades a l’ED  
Cada tutor/a farà 
el seguiment de 
l’alumnat “CAD” 
omplint unes 
graelles i lliurant-
les a la Ces/CAD 
(veure pàg 2) 

Cada tutor/a 
farà un 
seguiment 
diari 
mitjançant 
classroom. 
 

El tutor/a 
farà una  
videocon-
ferència 
individual 
quinzenal 
mitjançant 
meet  

El tutor/a 
farà una  
videocon-
ferència o 
trucada 
telefònica 
quinzenalm
ent amb la 
família 
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ESO: 

En cas de confinament d’una aula o les dues aules d’ESO es seguirà el següent pla de 

seguiment 

Nivell 
educatiu 

Mètode de treball Seguiment de 
l’alumnat 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
amb el grup 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
individual 
amb 
l’alumne 

Mitjà  i 
periodicitat 
del contacte 
individual 
amb la 
família 

1rd’ESO Plantejament 
d’activitats de 
cada àmbit o àrea 
i amb possibilitat 
d’ampliació de 
currículum. El 
seguiment  i el 
plantejament 
d’activitats del 
procés 
d’aprenentatge es 
farà mitjançant 
classroom 
Cada docent farà 
una programació 
de les activitats 
proposades que 
serà lliurada a 
l’ED (veure pàg 1) 

Cada docent farà 
el seguiment 
setmanal del seu 
alumnat omplint 
unes graelles  
que seran 
enviades a l’ED  
Cada tutor i 
l’orientadora 
faran el 
seguiment de 
l’alumnat “CAD” 
omplint unes 
graelles i lliurant-
les a la Ces/CAD 
(veure pàg 2) 

Cada tutor/a 
farà un 
seguiment 
diari 
mitjançant 
classroom. 
. 
 

El tutor/a 
farà una  
videocon-
ferència 
individual 
quinzenal 
mitjançant 
meet  

El tutor/a 
farà una  
videocon-
ferència o 
trucada 
telefònica 
quinzenal-
ment amb la 
família 

Optatives de l’ESO: 

Quan tinguem tancats els llistats de l’alumnat que s’ha matriculat a les diferents optatives 

farem subgrups de treball, dins el mateix grup estable. 

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

-L’escola s’acull a la proposta i recomanació del Departament de no fer SEP. 

-Els especialistes de música, educació física, anglès, NESE i ALL, com que formaran part 

d’un grup estable no podran dur a terme la seva tasca com a especialistes a totes les aules. 

-Preveiem que tots aquells tutors que, sense tenir l’especialitat, poden  impartir-la, ho faran, 

assessorats pels especialistes,si cal. 

-Es potenciarà, sempre que es pugui, que els grups estables facin activitats a l’aire lliure. 

-El responsable de biblioteca prepararà material d’aula per a cada classe. 
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