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0. DIAGNOSI DE CENTRE 

 

El dia 12 de març es comunica als centres que s’inicia un primer  període de 

confinament de la població i del tancament dels centres educatius previst des del 13 

fins el 29 de març. 

En aquest primer moment, el mateix dijous ens reunim tot el claustre per establir 

unes primeres mesures: 

- comunicació a les famílies de les indicacions del Departament 

- comunicació al serveis de transport, menjador escolar i extraescolars de la 

suspensió d’aquests serveis. 

- elaboració per part del professorat d’unes primeres recomanacions a les 

famílies sobre tasques que poden fer els seus fills i filles durant aquest 

període de confinament. 

 

El nostre centre té 530 alumnes amb un percentatge d’un 8%, aproximadament, 

d’alumnat amb risc molts dels quals tenen seguiment dels serveis socials 

municipals.  

 

El dia 13 de març, els centres rebem també un qüestionari de la Inspecció 

educativa. 1 

 

L’escola elabora un qüestionari propi per a la detecció de mancances2 pel que fa 

a connectivitat i/o dispositius (ordinador, tauleta, telèfon mòbil). Aquestes dades ens 

serviran per respondre el qüestionari de connectivitat enviat3 pel Departament 

d’educació als centres en data 2 d’abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Veure annex 1 

2
 Veure annex 2 

3
 Veure annex 3 
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1. GESTIÓ DE L’EQUIP 

 

El gran volum de professorat fa que sigui indispensable una bona estructura per 

garantir la coordinació de tot l'equip docent, tant pel que fa al nivell com al cicle i així 

establir unes línies d’actuacions a seguir per tot el professorat. 

  

1.1  Estructura i manteniment del lideratge de l’equip. 

 

L’equip directiu, per tal de garantir la coherència i seguiment de la línea pedagògica 

del centre, es reuneix amb la comissió pedagògica. En un primer moment i tenint en 

compte la rapidesa amb la què es van produint les indicacions del departament i 

amb la conseqüent presa de decisions de manera ràpida, la comissió pedagògica es 

comunica pel canal de whatsapp i va traspassant totes les indicacions als seus 

cicles també mitjançant el mateix canal.  

 

 

 

1.2 Sistemes de coordinació i seguiment. 

 

A partir del dia 1 d’abril comencen les coordinacions via telemàtica a través de l’eina 

Meet de Google. 

 

- Dimecres 1 d’abril: reunió de la comissió pedagògica4. 

- Dijous 2 d’abril reunions dels diferents cicles5.  

 

Pels grups de whatsapp de la comissió pedagògica i dels cicles es van aclarint 

dubtes que van sorgint durant el transcurs de les videoconferències.  

 

 

Les primeres indicacions que es transmeten al claustre, en data del 13 de març, 

son: 

- Introducció de qualificacions a Esfer@ fins el 30 de març. 

- Planificació de les tasques per tal de publicar-les al bloc de l’escola.  

 

 

                                                
4
 Veure annex 4: acta de la reunió 

5
 Veure annex 5: actes de les reunions del cicles. 
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2. COMUNICACIÓ AMB L'ALUMNAT, CONTINUÏTAT I SEGUIMENT DE 

L’ACTIVITAT EDUCATIVA 

2.1. Previsió de l’oferta formativa on-line (coordinació, seguiment, retorn, etc.). 

En les primeres reunions de cicle s’estableixen unes recomanacions que es 

publiquen a la pàgina web de l’escola. S’acorda que es farà una publicació per cada 

cicle i que s’aniran afegint més renovacions i actualitzacions quan sigui necessari: 

 

- https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-ametllademar/general/joemquedoacasa-

recomanacions-per-a-lalumnat-del-cicle-inicial/ 

 

- https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-ametllademar/general/joemquedoacasa-

recomanacions-per-a-lalumnat-del-cicle-mitja/ 

 

- https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-ametllademar/general/joemquedoacasa-

recomanacions-per-a-lalumnat-del-cicle-superior/ 

 

- https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-ametllademar/general/joemquedoacasa-

recomanacions-per-a-lalumnat-deducacio-infantil/ 

 

A partir de després de les vacances de Setmana Santa (14 d’abril), els cicles 

s’aniran organitzant per anar enviant tasques setmanals a l’alumnat. Per norma 

general, es farà una tramesa setmanal (en divendres) que inclourà tasques 

globalitzades, no repetitves i que l’alumnat pugui fer d’una manera més o menys 

autònoma, segons criteris del propi Departament. Aquesta gestió d’enviament de 

tasques i de retorn amb l’avaluació formativa corresponent (si és el cas) es farà a 

través de les tutories, tot i que els especialistes també hi col·laboraran des de la 

seva pròpia vessant. Aquestes tasques s’enviaran a través del bynapp, però 

sobretot es donarà més prioritat als grups de uatsap de les diferents classes que, 

amb l’ajuda de les mares de l’AMPA, s’han actualitzat i ampliat. L’alumnat més gran 

també rebrà aquestes activitats o tasques setmanals a través del correu electrònic i 

classroom (Cicle Superior). El retorn i avaluació d’aquestes tasques (en els casos 

que sigui viable i factible) serà fet de manera individual. En el cas que algun 

alumne/a no presenti o envïi aquestes tasques al seu tutor/a corresponent, no pot 

ser penalitzat/da i l’avaluació sempre serà en positiu, també segons els criteris del 

Departament. 

 

CONCRECIÓ DELS ENVIAMENTS DE LES TASQUES: 

 

https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-ametllademar/general/joemquedoacasa-recomanacions-per-a-lalumnat-del-cicle-inicial/
https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-ametllademar/general/joemquedoacasa-recomanacions-per-a-lalumnat-del-cicle-inicial/
https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-ametllademar/general/joemquedoacasa-recomanacions-per-a-lalumnat-del-cicle-mitja/
https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-ametllademar/general/joemquedoacasa-recomanacions-per-a-lalumnat-del-cicle-mitja/
https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-ametllademar/general/joemquedoacasa-recomanacions-per-a-lalumnat-del-cicle-superior/
https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-ametllademar/general/joemquedoacasa-recomanacions-per-a-lalumnat-del-cicle-superior/
https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-ametllademar/general/joemquedoacasa-recomanacions-per-a-lalumnat-deducacio-infantil/
https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-ametllademar/general/joemquedoacasa-recomanacions-per-a-lalumnat-deducacio-infantil/
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- EDUCACIÓ INFANTIL: Les tasques setmanals s’envien per bynapp i per 

whatsapp a les mares informadores de cada classe. Les tutores són les 

encarregades de fer els enviaments. 

- CICLE INICIAL: Les tasques setmanals s’envien al correu electrònic de les 

famílies dels/de les alumnes per part de cada tutor/a i per whatsapp a les 

mares informadores per part de l’equip directiu..  

- CICLE MITJÀ: Les tasques setmanals de tercer es pengen al drive de les 

classes i s’envien whatsapp amb les explicacions a les mares informadores 

per tal que ho enviin a la resta de la classe. Les tasques setmanals de quart 

s’envien per correu electrònic  i també s’envia un whatsapp explicatiu a les 

famílies. Les tutories són les responsables de fer tots els enviaments. 

- CICLE SUPERIOR: Les tasques setmanals del cinquè es posen al classrom i 

els tutor/es estan al grup de whatsapp de les famílies de cada classe. 

Les tasques de sisè s’envien a través del classrom.  

- ALUMNES SIEI: la tutora de la SIEI atén telefònicament a cadascun dels 

alumnes per tal de supervisar les tasques i fer un seguiment individualitzat.  

- ALUMNAT D’AULA D’ACOLLIDA: la tutora de l’aula d’acollida manté un 

contacte individualitzat amb l’alumnat nouvingut i es coordina amb els/les 

tutors/es d’aquests alumnes. 

- ALUMNAT NESE I NEE: les mestres d'educació especial s’encarreguen de 

fer seguiment de l’alumnat i donen suport als tutors/es a l’hora de planificar 

les tasques. 

 

 

2.2. Previsió de l’oferta formativa amb alumnat vulnerable (canals de 

comunicació alternatius, propostes d’activitats adaptades, PI, etc). 

 

S’acorden unes mesures alternatives per l’alumnat que no respon per les vies 

anteriorment descrites i també per aquell que no segueix els objectius i continguts 

del curs, si no que necessita propostes d’activitats adaptades per la seva condició 

d’especial vulnerabilitat o bé perquè necessita adaptacions i/o té PI (alumnat NESE 

i/o NEE): 

- Les mestres d’EE i de la SIEI assessoraran als/a les tutors/es per fer 

aquestes adaptacions o directament proposaran elles les activitats, depenent 

dels casos. 

- Es faran arribar a les famílies a través de l’ajuntament (via regidora 

d’Ensenyament i /o Serveis Socials). 

- Si la comunicació via grups de uatsap de famílies o mails electrònics no 

funciona, es faran trucades telefòniques. 
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- L’EAP també ha ofert el seu suport i assessorament en aquells casos que es 

consideri necessari. 

- En alguns cicles, a Infantil i Cicle Inicial, s’ha acordat en reunió de cicle, 

trucar a les famílies per fer un acompanyament més proper i emocional per 

part dels/de les tutors/es. Així s’interessen per l’estat de l’alumnat i les 

famílies i també resolen dubtes de comunicació i dades personals que es 

necessiten en aquests moments. 

 

 

 3. COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES I LA COMUNITAT ESCOLAR 

 

3.1. Previsió de canals de comunicació amb les famílies. 

L’escola disposa d’uns canals de comunicació amb les famílies que són els que 

s’han utilitzat en tot moment: 

- Bynapp 

- Pàgina web de l’escola. 

- correus electrònics de les tutories ( @escolasantjordi.net) 

- Twitter 

- Telèfon 

A partir d’una proposta que en el seu moment fa fer l’AMPA, cada nivell té 

assignada una mare informadora que s’encarrega de transmetre, al grup de 

whatsapp de la classe, totes les informacions que vénen de la direcció del centre, de 

les pròpies tutories o de l’AMPA. 

 

Durant aquest període d’excepcionalitat hem optat per fer servir aquests grups de 

whatsapp per a transmetre totes les informacions. Les mares informadores han 

revisat que tothom estigui als grups i en el cas de les famílies que hem constatat 

que no hi eren, des de l’equip directiu els hem trucat per tal que autoritzin a afegir el 

seu contacte a aquests grups.  

 

El canal de comunicació Bynapp també funcionarà però totes les informacions que 

es passin per aquest canal es difondran també a través del whatsapp per tal 

d’assegurar-nos que arribin a totes les famílies. 

 

La pàgina web de l’escola és una eina molt important aquests dies ja que ens ha 

permès utilitzar-la com a plataforma per publicar les tasques encomanades a 

l’alumnat d’una manera ordenada i fàcil de gestionar. 
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Hi ha un percentatge de famílies que no responen als correus electrònics i/o grups 

de whatsapps (per manca de coneixement de l’idioma, principalment) que tenen 

comunicació a través de trucades telefòniques. 

 

3.2. Previsió de canals de comunicació amb l’AMPA, ajuntament i serveis 

socials i serveis educatius. 

 

La direcció del centre ha mantingut des del primer moment una comunicació 

constant amb l’AMPA, ajuntament, serveis educatius i serveis socials a través del 

whatsapp, telèfon i correu electrònic. No es descarta, si ho considerem convenient, 

utilitzar l’eina Meet per realitzar alguna videoconferència. 

 

 

4. GESTIÓ ECONÒMICA: MESURES EXCEPCIONALS 

Durant aquest període situacions excepcionals , també pel que fa a la gestió econòmica que 

caldrà resoldre: 

 

Pel que fa a l’alumnat que disposa d’ajuts per al menjador escolar: 

 

- Targetes moneder: 33 famílies amb beca de menjador del Consell comarcal 

han rebut aquestes targetes moneder amb els imports de les beques dels 

dies que no es poden quedar al menjador com a conseqüència del tancament 

dels centres. 

- Beques educo: a l’escola tenim tres alumnes amb aquestes beques de 

menjador. Des del Departament ens van notificar que la forma de fer arribar 

aquests diners a les famílies havia de ser mitjançant transferència bancària. 

En el nostre cas, atès que ja s’havia traspassat els diners corresponents al 

segon trimestre tenint en compte la factura que va emetre l’empresa  

encarregada del càtering, va ser la mateixa empresa encarregada de fer les 

transferències a les famílies. 

 Estem pendents de saber com gestionar els ingressos que previsiblement es 

faran durant aquest tercer trimestre. 

- Anul.lació sortides i devolució dels imports aportats per les famílies.  

S’han anul.lat les següents sortides: 

-  Sortida al teatre Felip Pedrell (Tortosa) de P3 (18/3/2020) Es va fer 

efectiva una reserva de 90€ durant el mes d’octubre del 2019. 

- Sortides de final de curs de tots els cursos: 



 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Sant Jordi  

 L’Ametlla de Mar  

   

 

8 

- P3: “Un dia de granja” (Reus) (28/5/2020).  Teatre 

PETER PAN (Tortosa) (18-3-2020). S’ha fet   efectiva una 

reserva de 90€. 

- P4: “Mas d’en Joan” (Peñíscola) (14/5/2020) 

- P5: “Ca Manxol” (Rasquera) (22/5/2020)S’ha fet efectiva una 

reserva de 321,75€ 

- 1r: Riumar (Deltebre) (21/5/2020) 

- 2n: Ulldecona (28/5/2020) 

- 3r: Temps de Terra (Amposta) (28/5/2020) 

- 4t: CdA Flix - Reserva de Sebes (20/4/2020) 

- 5è: Visita a les instal·lacions de TV3 - InfoK (14/5/2020) 

- 6è: Sortida d’aventura a Benifallet ?? (no sé data exacta) 

    

Altres activitats anul·lades: 

- Taller higiene de mans (1r) (13/3/2020) 

- Visita dentista (1r i 6è) (2/4/2020) 

- Visita autors a Cicle Inicial (Setmana Cultural)  (20/4/2020 i 28/4/2020) 

- Proves de Competències Bàsiques de 6è (20, 21 i 22/4/2020) 

- Activitats organitzades per la Setmana Cultural (Sant Jordi) 

- Caminada de 5è final de curs (7/5/2020) 

- Bicicletada de 6è final de curs (14/5/2020) 

- Trobada intercentres amb Hospitalet de l’Infant i Vandellòs (29/4/2020), s’havia de 

fer a l’Ametlla 

- Taller “Esport i Discapacitat” (5è) (27-4-2020)- Es reprograma a partir del 15 de 

setembre i fins el 15 de novembre del 2020 pel curs 2020-2021. 

 

 

 

5. PLA DE CONNECTIVITAT 

 

Seguint les indicacions del Departament per tal de dotar de dispositius i de connectivitat 

l’alumnat que no en té, es segueix la següent planificació: 

 

- Informació a les famílies i realització del qüestionari de detecció (annex 3) 

- Llistat d’alumnat que s’envia al Departament, resultat del qüestionari 

- El dispositiu de lliurament es concreta amb la col.laboració de l’Ajuntament i de l’Ampa: 

● 12 ordinadors adquirits per l’AMPA 

● 12 modems usb amb dades per a connectivitat 

- El Departament aporta 18 paquets de dades per a connectivitat 

- L’escola cedeix 34 ordinadors (chromebooks) dels quals 18 se’ls emporta el tècnic de 

telefònica per a la seva posterior entrega ( amb una empresa de repartiment). La resta 

d’ordinadors seran repartits directament a l’alumnat a través de l’Ajuntament. 
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Aquests ordinadors i dades mòbils  s’hauran de retornar a l’escola o a l’Ajuntament quan 

acabi el curs escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


