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1. Introducció 

 

El PdO, Pla d’Obertura, és un document que l’equip directiu junt amb el claustre de mestres ha                 

redactat per establir les bases per tal que el curs 2020-21 es pugui reprendre amb les màximes                 

garanties, buscant l’equilibri entre la protecció de la salut de tots els membres de la comunitat                

educativa, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants i joves a una educació de                    

qualitat.  

Cal tenir present que: 

- malgrat la pandèmia, tots els infants han de tenir accés a l’educació en condicions              

d’equitat 

- l’aprenentatge ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les           

instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació 

- l’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible 

- totes les mesures han d’estar adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la                

traçabilitat de casos i contactes 
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2. Contingut del pla 

2.1 Diagnosi 

A inicis del període de confinament es va elaborar un Pla de Confinament, amb l’objectiu               

d’organitzar i proporcionar tant al professorat, com als alumnes i a les famílies les eines i recursos                 

digitals per donar continuïtat a l’aprenentatge en termes d’equitat i qualitat. Un document que              

s’ha anat revisant i actualitzant segons les necessitats detectades. 

També a principis de juny es va elaborar un Pla d’Obertura i es va poder obrir l’escola per                  

tothom en horari de 9 a 1. Experiència molt positiva i que ens ha sigut de gran ajuda per poder                    

encarar amb coneixement de causa la pròxima obertura del setembre. 

Dos documents que s’han analitzat en el moment d’elaborar la memòria fent-hi propostes de              

millora. Propostes que s’han tingut molt presents en la redacció d’aquest nou document junt amb               

els següents documents publicats pel Departament d'Educació: 

- Protocol de casos Covid-19 als centres educatius:  

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf 

- Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Escola Terra Nostra - Olost           T: 938880941          E-Talmail: a8022495@xtec.cat 3 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/Protocol-Gestio-casos-rev.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
mailto:a8022495@xtec.cat


 
 

Pla de Confinament - PdO  

 

 

2.2 Organització dels grups estables 

Després de molt debat i reflexió hem acordat establir quatre grups de convivència estables,              

convençudes que aquesta organització és la que ens facilitarà i permetrà garantir la màxima              

normalitat en el funcionament i fer del dia a dia. 

GRUPS ESTABLES 

Infantil 1 P3 8 alumnes 

Infantil 2 P4 + P5 11 + 10 = 21 alumnes 

Cicle Inicial 1 1r 16 alumnes 

Cicle Inicial 2 2n 13 alumnes 

Cicle Mitjà 3r  + 4t 19 alumnes 

Cicle Superior 5è + 6è 15 alumnes 

 

ORGANITZACIÓ 

 

Curs 

 

Nº alumnes 

Docents Suport Espai 

Estables Temporals Estables Estables Temporals WC 

P3 8 Claustre  

Anna 

Oriol 

Montse 

 aula P3  

gimnàs 

espais 

música 

 

 

propis de 

l’aula 
P4 11 Laia  

Núria 

aula P4 

P5 10 aula p5 

1r 16 Lurdes Núria 

Oriol 

Montse 

 

Vetllador 
5h/setmana 

aula 1r gimnàs 

aula mates 

música 

anglès 

 

1 
(1r planta) 

2n 13 Anna aula 2n 

 

CM 

 

19 

Joana 

Montse 

Oriol 

Anna 

Marta 

Núria O 

 aula 3è 

aula 4t 

gimnàs 

música 

anglès 

 

2 
(1r planta) 

 

 

CS 

 

15 

Eva 

Marta 

Anna 

Oriol 

Montse 

Núria O 

 

aula 5è 

aula 6è 

gimnàs 

música 

anglès 

 

3 
(2n planta) 
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2.3 Criteris organitzatius dels recursos per l’atenció de l’alumnat amb          

necessitat específica de suport educatiu 

Hem pogut comprovar que el trencament de les rutines habituals provocat pel confinament té              

efectes negatius en la majoria d’alumnes però aquests encara són més grans en els infants en                

situació de vulnerabilitat i amb risc social.  

Factors com la pobresa, la precarietat de les condicions de l’habitatge o la manca d’accés a les                 

noves tecnologies adquireixen una rellevància especial en el període de confinament i agreugen             

situacions que ja eren dificultoses per aquests infants. 

És per això que hem de posar especial cura en atendre a tots els nostres alumnes però                 

prioritàriament els abans descrits. 

Per poder portar a terme l’atenció individualitzada i fer que cap nen/a es desvinculi del centre, en                 

períodes de confinament, ens distribuïrem els alumnes equitativament pel nombre de mestres            

que som, disminuint d’aquesta manera les ràtios per poder garantir un millor acompanyament,             

seguiment i atenció directa de tots els infants. 

Es treballarà sempre en paral·lel amb els Serveis Socials, Ajuntament i EAP. 
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2.4 Organització de les entrades i sortides 

 

S’han habilitat dues portes d’accès, la principal i la lateral. Per la porta principal accedirant al                

recinte els alumnes d’infantil i cicle inicial i per la lateral cicle mitjà i superior.  

Es deixen de 10 a 15 minuts de marge per poder dur a terme les entrades relaxades , és a dir                     

els alumnes poden anar entrant a mida que van arribant i els tutors els esperen a la classe de                   

referència. Es fa d’aquesta manera per tal d’evitar aglomeracions a fora.  

Les sortides es faran en marges de diferència de 5 minuts per grups estables de convivència. 

 

 PORTA PRINCIPAL 

Matí Tarda 

 Entrada Sortida Entrada Sortida 

CI 8:50 a 9:00 12:25 14:50 a 15:00  16:25 

P5 9:00 a 9:15 12:30 14:50 a 15:00 16:30 

P4 9:00 a 9:15 12:30 14:50 a 15:00 16:30 

P3 9:00 a 9:15 12:30 14:50 a 15:00 16:30 

 

 

 PORTA LATERAL 

Matí Tarda 

 Entrada Sortida Entrada Sortida 

CM 8:50 a 9:00 12:25 14:50 a 15:00 16:30 

CS 8:50 a 9:00 12:30 14:50 a 15:00 16:25 

 

Els alumnes i el personal han de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat tant                

a les entrades com a les sortides. 
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2.5 Organització de l’espai d’esbarjo 

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora establerta garantint                

l’agrupament per grups estables.  

A primària l’esbarjo es farà de les 10:30 a 11:00 en quatre espais diferents i a infantil                 

s’esmorza a les aules en el mateix horari però no es surt al pati fins les 11:00. 

 

PRIMÀRIA WC INFANTIL WC 

Cicle Inicial 1 sorrera  1 P3  

 

pati infantil 

 

propis de l’aula 

Cicle Inicial 2 pista bàsquet 1 P4 propis de l’aula 

Cicle Mitjà pista futbol 2 P5 propis de l’aula 

Cicle Superior pista exterior 3  
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2.6 Relació amb la comunitat educativa 

En principi, mentre l’ensenyament pugui ser presencial, l’eina de comunicació amb les famílies             

serà el TPVescola.  

Les reunions d’inici de curs amb les famílies estan programades pels dies 7,8,9 de setembre.               

Es portaran a terme presencialment per cursos/cicles en el següent horari: 

Dia Curs Hora Espai Material 

 

 

7 

P3  

 

6:00 

aula pròpia PDI 

P4 aula pròpia  monitor  

P5 aula pròpia PDI 

5è aula pròpia PDI 

 

 

9 

CM 1  

 

 

6:00 

aula pròpia PDI 

CM 2 aula anglès PDI 

CM 3 desdoblament CM monitor 

6è aula pròpia PDI 

 

 

10 

CI 1  

 

6:00 

aula 1r  PDI 

CI 2 aula 2n PDI 

CI 3 desdoblament CI monitor 

 

S’aprofitarà aquestes reunions per fer la formació necessària a les famílies respecte a l’ús de les                

eines de comunicació i plataformes digitals escollides pel centre, moment en què també es              

sondejarà per la necessitat o no de fer una formació més intensiva. 

Els Consells Escolars i les diferents reunions de tutoria si les circumstàncies ens ho permeten               

es faran presencials mantenint les mesures de seguretat. 
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2.7 Servei de menjador 

Aquest any degut a les circumstàncies sobrevingudes, les característiques de l’espai i per poder              

garantir el mínim de contacte entre diferents grups estables acordem fer dos torns de              

menjador: 

 

Horari Curs Nº 

d’usuaris * 

Total WC Pati 

 

1r torn 

 

12:40 a 13:30 

 

P3 4 + 1  

 

màxim  

30 

propis de l’aula infantil zona A 

P4 5 + 2 propis de l’aula  

 infantil 

zona B 
P5 7 propis de l’aula 

1r 4 + 7 1 infantil zona C 

 

2n torn 

 

13:15  a 14:00 

2n 3 + 4  

 

 

màxim  

32 

1 sorrera 

3r 6 + 1 2  

pista  

fútbol 
4t 2 + 5 2 

5è 3 + 2 3  

pista 

bàsquet 
6è 2 + 4 3 

2:00 a 2:45  mestres 8 + 1 màxim 9 mestres  

 

* el primer nombre fa referència als alumnes que es queden tots els dies i els altres en faran ús esporàdicament 

** en cas de pluja s’habilitarà el gimnàs pels del primer torn i el pavelló pels del segon 
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2.8 Pla de neteja 

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en un espai interior, per                 

això sempre que sigui possible es tindran les finestres i portes obertes durant les classes o en cas                  

contrari, es ventilaran les aules com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i 3                  

vegades més durant el dia durant, almenys 10 minuts cada vegada. 

 

+ = ventilació ✓ = neteja i desinfecció n = neteja 

 

 Abans de  

cada ús 

Després de 

cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada  

al dia 

Setmanalment Comentaris  

Espais comuns i equipaments 

Ventilació de l’espai     +  Mínim 10 min 

3 vegades/dia 

Manetes i poms de 

portes i finestres 

   
 ✓ 

  

Baranes i passamans, 

d’escales i ascensors 

   
 ✓ 

  

Superfície de taulells i 

mostradors 

   
 ✓ 

  

Cadires i taules    
 ✓ 

 Especialment 

en les zones 

que contacten 

amb les mans 

Grapadores i altres 

utensilis d’oficina 

   
 ✓ 

  

Aixetes     
 ✓ 

  

Botoneres dels 

ascensors 

   
 ✓ 

  

Ordinadors, sobretot 

teclats i ratolins 

   
 ✓ 

  

Telèfons i 

comandaments a 

distància 

   
 ✓ 

  

Interruptors d’aparell 

electrònics 

   
 ✓ 

  

Fotocopiadores    
 ✓ 
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 Abans de  

cada ús 

Després de 

cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada  

al dia 

Setmanalment Comentaris  

Aules i espais de joc interiors 

Ventilació de l’espai     +  Mínim 10 min 

3 vegades/dia 

Superficies o punts 

de contacte freqüent 

amb les mans 

   
 ✓ 

  

Terra    
 ✓ 

  

Materials de jocs 

 

 

 

 

 
n ✓   

 També si hi 
ha un canvi 
de grup 
d’infants 
 
Les joguines 
de plàstic dur 
poden 
rentar-se al 
rentaplats 

Joguines de plàstic  
n  ✓  

 

Joguines o peces de 

roba 

   
 ✓ 

 Rentadora 
(≥60ºC) 

 

 

 Abans de  

cada ús 

Després de 

cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada  

al dia 

Setmanalment Comentaris  

Menjador * 

Ventilació de l’espai     +  Mínim 10 min 

3 vegades/dia 

Superfícies on es 

prepara el menjar 
 ✓  ✓ 

 
  

  

Plats, gots, coberts...  
 ✓ 

 
 

  

Fonts d’aigua 
 

   ✓ 
  

Taules 
✓ ✓   

  

Taulells  
✓ 

 
  

  

Utensilis de cuina  
✓ 

 
 

  

Taules per a usos 

diversos 
✓ ✓ 
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Terra    
✓ 

  

 

 Abans de  

cada ús 

Després de 

cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada  

al dia 

Setmanalment Comentaris  

Lavabos, dutxes, zones de canvi de bolquers 

Ventilació de l’espai     +  Mínim 10 min 

3 vegades/dia 

Rentamans 
 

  
 

 ✓  
 Especialment 

després de 
l’ús massiu 
(després del 
pati, després 
de dinar) i 
sempre al 
final de la 
jornada. 

Inodors 
 

 
 

 
 ✓ 

 

Terra i altres 
superfícies 

 
   ✓ 

 

Cubells de brossa 
   ✓  

  

 

 Abans de  

cada ús 

Després de 

cada ús 

Diàriament ≥ 1 vegada  

al dia 

Setmanalment Comentaris  

Zones de descans 

Ventilació de l’espai     +  Mínim 10 min 

3 vegades/dia 

Tumbones 
  ✓   

 També quan 

canvia l’infant 

que l’utilitza 

Mantes i coixí 
 

 
 

 
  ✓ 

Rentat a 
≥60ºC 

Altres superfícies  
   ✓ 

  

 

* mirar annex 1 pla d’higiene i desinfecció del menjador 
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2.9 Extraescolars i acollida 

a) Extraescolars 

Les extraescolars quan suposin una barreja d’alumnes dels diferents grups estables caldrà fer-les             

aplicant la distància de seguretat ( 1,5 metres que equival a un espai de seguretat de 2’5 m2 per                   

persona) o utilitzant la mascareta si aquesta no es pot garantir. 

Les activitats extraescolars que s’oferiran aquest any són: 

 

Activitat Nº 

d’alumnes 

Curs dels quals 

provenen 

Professor 

responsable 

Espai 

     

     

     

     

     

 

b) Acollida 

El servei d’acollida matinal (de 8 a 9 ) es portarà a terme al menjador de l’escola i com que hi ha                      

alumnes de diferents grups estables caldrà que mantinguin la distància de seguretat i si aquesta               

no es pot assegurar portar mascareta. 

Cada infant ha d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’ha de rentar les                 

mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres                 

amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. L’acompanyant ha d’accedir al centre               

amb mascareta. 

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva aula de referència, i                

tant els responsables com els infants huran de portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida              

caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai. 
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2.10 Activitats complementàries 

Es portaran a terme les activitats previstes en la PGA amb les adaptacions que calgui ateses les                 

mesures de prevenció i seguretat sanitària. 

En el cas de les sortides, sempre cal mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar                

mascareta quan no es pugui preservar la distància. 

Si la situació no canvia està previst portar a terme el tercer trimestre les següents activitats                

complementàries: 

- educació infantil i cicle inicial: natació 

- cicle mitjà i superior: colònies 

En el cas de les colònies es mantindran els grups estables. Es prioritzaran les activitats a l’aire                 

lliure i se seguiran les mesures de prevenció i higiene habituals. 

 

2.11 Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i          

govern 

Al ser un claustre petit ( 10 docents ) les reunions es portaran a terme, sempre que es pugui                   

presencialment i en cas contrari telemàticament per mitjà de l’aplicació meet. 

 

2.12 Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la directora. 

No poden assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin              

símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament              

per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte              

estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19. 

En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna quan sigui present al centre, cal:  

• aïllar l’alumne o alumna en un espai específic (farmaciola), sota supervisió d’un adult. Ambdós               

s’han de col·locar una mascarilla quirúrgica.  

• avisar pares, mares o tutors per tal que vinguin a buscar l’infant 

 

 

Escola Terra Nostra - Olost           T: 938880941          E-Talmail: a8022495@xtec.cat 14 

mailto:a8022495@xtec.cat


 
 

Pla de Confinament - PdO  

 

 

• en cas se presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061 

• el centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a                  

través d’ells amb el servei de salut pública 

• la família és qui ha de contactar amb el seu cap de referència per valorar la situació i fer les                     

actuacions necessàries 

• en cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l’encarregada de la identificació,                

aïllament i seguiment dels contactes estrets 

 

 

 

 

2.13 Seguiment del pla 

Aquest pla d’obertura es revisarà setmanalment per tal de fer-hi les esmenes pertinents segons el               

que anem detectant i quedarà a disposició de les famílies a través del portal web del centre. 
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3. Concrecions per a l’educació infantil 

3.1 Pla d’acollida de l’alumnat P3 

Per garantir el procés d’adaptació a P3 els primers quinze dies de curs les famílies dels infants                 

podran acompanyar-los a l’aula. 

Per aquest període d’acollida els familiars s’estaran al pati davant de l’aula de referència dels seus                

fills/es. 

Requisits d’accés: la persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta              

símptomes compatibles amb la COVID-19 o els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi                 

podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o               

amb simptomatologia compatible en els darrers 14 dies. 

 

Persones de risc: aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de              

la COVID-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica,           

malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa,           

obesitat mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de participar            

en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència. 

 

Nombre d’acompanyants: cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que             

pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en el              

període d’acollida podran ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi                

podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar. 

 

Contacte i distància: la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i               

haurà de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula                

(inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). 

 

Rentat de mans: la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel                 

hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es              

recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

 

Mascareta: la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta            

higiènica o quirúrgica correctament posada 
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3.2 Pla de treball del centre educatiu en confinament 

Cada tutora crearà un grup de whatsapp amb els pares/mares del seu curs. La comunicació amb                

les famílies serà a partir d’aquest grup i també serà a través d’aquest mitjà que se’ls hi proposarà                  

el “Pla de treball setmanal” amb propostes d’activitats variades que permetran desenvolupar            

els diferents llenguatges per poder contribuir al desenvolupament de les capacitats dels infants. 

Les famílies podran enviar fotos/vídeos si escau, al mateix grup de whatsapp i després les tutores                

ho compartiran al blog de l´escola (https://agora.xtec.cat/ceip-terranostra/categoria/infantil/), lloc on         

també hi tindran el pla de treball penjat. 

També tenim un correu electrònic infantilolost@gmail.com habilitat per tal de mantenir el contacte             

amb les famílies. 

 

Nivell 

Educatiu 

Mètode de 

treball i recursos 

didàctics 

previstos 

Mitjà i 

periodicitat del 

contacte amb el 

grup 

Mitjà i periodicitat 

del contacte 

individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i periodicitat 

de contacte amb la 

família 

P3 

 

 

 

 

 

Pla de treball 

setmanal 

Setmanalment 

 

S’establirà un 

dia on el grup 

classe podrà 

estar en 

contacte amb la 

tutora a través 

de l’aplicació 

Jitsi Meet 

 

 

 

 

A convenir 

 

 

 

 

A convenir 

 

P4 

 

P5 
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4. Concrecions per a l’educació primària 

4.1 Pla de treball del centre educatiu en confinament 

Cicle Inicial 

Les primeres setmanes de setembre, amb l’alumnat de 2n , es farà un treball intensiu per                

familiaritzar-se amb les eines informàtiques que es faran servir durant el confinament. 

De tota manera , també es preparà, tant pels alumnes de 1r com de 2n, un dossier de treball                   

pensat per a quinze dies que ja es tindrà preparat per cada alumne en cas de decretar-se un                  

nou confinament. Aquest dossier contindrà activitats de totes les àrees, però no anirà lligat a cap                

temàtica en concret perquè no és possible preveure en quin moment s’haurà d’utilitzar. 

La comunicació amb les famílies es farà amb el seu correu personal, el whatsapp, bloc de CI                 

i si cal amb trucades telefòniques. 

Com en el confinament que es va dur a terme el curs passat es valoraran, conjuntament amb la                  

família les competències transversals: aprendre a aprendre, iniciativa i autonomia personal           

responsabilitat, organització,.. 

En tot moment es mantindrà el treball coordinat dels diferents mestres que hi intervenen per               

anar modificant si cal el pla de treball previst 

Es procurarà que en tot aquest temps no es perdi el contacte visual amb els mestres , fent servir                   

eines com screencastify per poder fer petits videotutorials per explicar les tasques. 

 

Cicle Mitjà i Superior 

Arrel de la situació viscuda i preveient nous escenaris similars fem una aposta clara per l’augment                

d’hores de treball globalitzat, fet que ens permetrà que en situació de confinament es pugui               

mantenir la mateixa estructura de treball que s’està portant a terme presencialment. Seran mini              

projectes o centres d'interès de 15 dies de durada on hi tindran cabuda els diferents àmbits. 

Els primers dies de setembre es farà un treball intensiu tant per familiaritzar-nos a aquesta nova                

manera de treballar com per agafar soltura amb les noves tecnologies i eines G Suite , garantint                 

d’aquesta manera l’autonomia dels nostres infants en cas de possibles estades a casa. 

Per comunicar-nos amb les famílies s’utilitzarà tant el telèfon com els correus personals.  
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Amb l’objectiu de continuar amb l’acció tutorial i que els nostres alumnes sàpiguen que no               

estan sols, el primer contacte el tindran amb la tutora de referència a través d’una               

videoconferència, on a part de detectar les necessitats, angoixes, preocupacions … servirà també             

per explicar les tasques programades per aquells dies. 

Els dimarts i dijous al matí es faran les videoconferències per anar llegint i comentant els                 

llibres o lectures compartides, doncs creiem fermament en que una societat lectora és sinònim              

d’una societat amb criteri i necessitem construir un futur de progrés invertint en lectura. 

Coneixedores que la no presencialitat genera dubtes, incerteses, neguits … es destinarà una             

franja horària els dilluns, dimecres i divendres al matí on els alumnes es podran posar en                

contacte amb les seves tutores referents. 

El gran repte és que aprenguin i hauran de ser els mateixos alumnes els que valorin junt amb la                   

tutora si han après o no i de quina manera, és per això que es mantindrà el diari d’aprenentatge. 

Incidirem molt en l’autoavaluació de les competències transversals, aprendre a aprendre,           

iniciativa personal, autonomia, responsabilitat, organització, digital … 

Una estructura organitzativa que no serà estàtica i que anirem ajustant i modificant en funció de                

les valoracions que ens facin arribar  tant els infants com les famílies. 

 

Nivell 

Educatiu 

Mètode de 

treball i recursos 

didàctics 

previstos 

Mitjà i 

periodicitat del 

contacte amb el 

grup 

Mitjà i periodicitat 

del contacte 

individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i periodicitat 

de contacte amb la 

família 

CI  

Pla de treball 

quinzenal 

 

Dossier de 

treball 

Setmanalment 

 

A través del Pla 

de treball penjat 

en un document 

Drive 

VDC a través del 

Meet 

 

 

 

A convenir 

 

 

 

A convenir 

CM 

 

 

 

Pla de treball 

quinzenal 

Diàriament 

 

A través del 

Meet i eines  

G Suite. 

 

 

Diàriament 

 

 

 

 

A convenir 

 CS 
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Annex 

- Pla d’higiene i desinfecció del menjador 

- Models de declaració responsable 

Declaració responsable per a les famílies d'alumnes d'educació primària 

Declaració responsable per a les famílies d'alumnes d'educació infantil 
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