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1.INTRODUCCIÓ 

 
La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar permanentment           

subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats competents, especialment per les             

sanitàries. 

Com a conseqüència de la vigència d’aquestes noves mesures es fa necessari adaptar les              

mesures específiques previstes per als centres de treball de l’Administració de la Generalitat i per               

tant, els centres escolars, per tal de preservar al màxim la salut dels empleats públics i contribuir a                  

contenir el risc de contagi. 

Aquestes mesures, així com els vigent pla de contingència, s’hauran d’adequar a l’evolució de              

l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius del Departament             

d'Educació, que segueix les ordres dictades pel Departament de Salut. 

Davant l’ampliació del confinament les escoles tenim la tasca de modificar el nostre pla anual, fent                

un de nou amb l'objectiu de donar continuïtat a l’activitat formativa de l'alumnat per ajudar a                

mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge amb propostes educatives que arribin a totes els               

infants. 

L’Escola Vaixell Burriac per respondre a aquesta situació estableix aquest Pla de Contingència             

sempre pendent de l’evolució de la situació per tal d’adaptar-s’hi. 

El pla contempla set àmbits d’actuació: organització de centre, organització del professorat,            

organització curricular, organització pedagògica, l’acció tutorial i el retorn a les aules. 

Aquesta planificació no serà rígida però s’estableix com una base per afrontar la situació i unificar                

criteris organitzatius, de funcionament i sobretot pedagògics. 

 

2.CONSIDERACIONS GENERALS 

 

El pla de contingència està subjecte a les indicacions que es rebin des del Departament               

d’Educació pels seus diversos canals. 

Atenent a la situació permanentment canviant, aquesta llista de comunicats, instruccions, decrets,            

recomanacions i orientacions pot ésser ampliada. 
− Pla de contingència del Departament d’Educació. 

− Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del             

tancament pel coronavirus. 
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− Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives 

d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb 

motiu del coronavirus SARS-CoV-2. 
− Pla d’acció centres educatius en línia. 

− Nota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les             

llicències, les vacances i les reduccions de jornada, del personal docent, amb motiu del              

coronavirus SARS-CoV-2. 
− Comunicat de la Direcció General de Centres Públics sobre el retorn de quotes úniques. 

− Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en els             

centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària,           

secundària obligatòria, batxillerat i formació d’adults, davant la prolongació del període de            

confinament pel Covid19. 

− Orientacions referents al tercer trimestre per als serveis educatius a causa del tancament             

dels centres educatius pel coronavirus  

− Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre             

dels alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació             

infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat davant la prolongació del període de            

confinament pel Covid19. 

− Ordre EFP/365/2020, de 22 de abril, per la qual s'estableix el marc i les directrius               

d'actuació per el tercer trimestre del curso 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021, davant la               

situació de crisis ocasionada per el COVID-19. 

 

3.ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

 

3.1 CALENDARI 

 

És molt probable que l'alumnat no retorni a les aules aquest curs, per tant, totes les activitats                 

programades a l'escola o fora del centre (excursions concursos, colònies, cantània...) queden            

anul·lades. 

El planning del tercer trimestre entregat als docents queda anul·lat també, ja que no es poden                

realitzar formacions previstes ni moltes de les actuacions indicades en el planning esmentat. 
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3.2 COORDINACIÓ DE CENTRE (interna i externa) 
Interna: 
Mentre duri el confinament es fixa el següent horari de reunions setmanal: 

− Dilluns i dimarts: nivell per prepara la feina de la següent setmana. 

− Dimarts tarda coordinació. 

− Dimecres i/o dijous: reunions tutors/es-especialistes per coordinar la feina de la setmana            

següent i no sobrecarregar l'alumnat. L'horari l'establiran entre ells/es, donat que hi ha             

especialistes que abarquen molts cursos i no es pot fixar un horari. Les feines de l'alumnat                

que segueix un pla individualitzat són adaptades pel tutor/a i/o per les mestres d'educació              

especial. 

− Divendres matí cicle. 

− Es faran tres Claustres, un cada mes i s'enviarà l'ordre del dia amb 48 hores d'antelació. 

− L'equip directiu cada dia o cada dos dies es reuneix per decidir actuacions, resoldre dubtes               

i comentar demandes de famílies fetes pel correu electrònic del centre. 

Externa: 
− Direcció està en contacte amb Inspecció, els/les directors/es del poble i de la zona del Baix                

Maresme per tal de resoldre dubtes, coordinar les actuacions de centre i saber com              

procedir. 

− Es manté el contacte amb l'EAP, que ha donat orientacions sobre com ajudar a l'alumnat               

amb NEE i que estan penjades a la pàgina web de l'escola. També es faran reunions, les                 

que es creguin necessàries, amb la psicopedagoga de l'EAP del centre per comentar             

situacions de l'alumnat que ja s'estava fent seguiment o s'atenia. 

− Una de les tutores del centre manté el contacte amb el referent del CREDA per donar                

orientacions sobre l'atenció a un alumne que ja atenia a l'escola. 

− Direcció i Ajuntament estan en coordinació per temes que afecten al centre: recerca de              

suport per les famílies que no tenen connexió a Internet; beques menjador... 

− Es manté el lligam amb Serveis Socials per comentar situacions de famílies del centre i               

buscar solucions. 

− També es manté el contacte amb el CRP per gestionar formacions de centre. 

− L’eina de comunicació serà el Hangouts Meet vinculat a la Gsuite corporativa del centre              

atenent a que és un entorn fiable, segur i s’ajusta a les normes de seguretat. 
− S'informa i s'informarà de les actuacions del centre als membres del Consell Escolar i al               

president de l'AMPA. 
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3.3 TASQUES DEL PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ 

 

La tècnica d'educació infantil fa de suport a les mestres tutores de P3, buscant i dissenyant                

activitats pels nens i nenes de P3. 

L'administrativa del centre fa els encàrrecs que li encomana l'equip directiu, com per exemple              

enviar les notes del segon trimestre  d'aquest curs a les famílies de primària. 
 

3.4 CONNECTIVITAT I DISPOSITUS DIGITALS 

Per tal d'abordar l'escenari de confinament actual, el Departament d'Educació ha posat en marxa              

el “Pla d’acció: centres educatius en línia”. 

Aquest Pla proposa diferents mesures per tal de garantir la continuïtat del procés d'aprenentatge              

de l'alumnat i acompanyar professorat i famílies en aquest nou escenari, sempre tenint en compte               

criteris d’equitat i de no incrementar les desigualtats socials. 

El Departament d'Educació va valorar la manera de funcionar de cada centre durant el segon               

trimestre. En el nostre cas, els docents envien feines i es retornen a Cicle Superior i 4rt via                  

Classroom; correu a 3r, remind i correu en algun cas a Educació Infantil i Cicle Inicial. Veuen                 

òptima la nostra manera de funcionar i no cal fer cap actuació diferent. 

El Departament d’Educació està fent un estudi per dotar d’equipaments i connectivitat a totes les               

famílies que ho necessitin, sobretot les famílies en situació de vulnerabilitat. 

De cada curs s'ha demanat ajuda a alguns membres del Consell escolar o altres pares o mares                 

per saber sobre alguns alumnes, dels quals la tutora no en sabia res. I a més a més s'ha dut a                     

terme una enquesta a les famílies de primària sobre connectivitat, dispositius digitals i disponibilitat              

d’ajuda i acompanyament. 

La situació actual de l’escola és: 

Famílies sense connexió a Internet: 6 famílies. 

Famílies amb problemes amb els dispositius o manca de dispositius digitals: 10 famílies. 

Famílies que manifesten no poder gestionar la feina escolar perquè treballen des de casa: 30               

famílies. 

Docents amb manca de recursos digitals (càmeres): 4 Es presten ordinadors del centre. Alguns              

s’han comprat la càmera. 
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3.5 COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 

L’eina principal de comunicació de direcció amb les famílies o futures famílies (preguntes de              

famílies que no van poder venir a les portes obertes) és el correu electrònic de l'escola. 

A més a més totes les famílies es poden comunicar amb els tutors/es dels seus fills/es a través                  

d'un correu electrònic i remind (cicle inicial), correu electrònic a tercer, classroom (cicle superior i               

quart) o remind (ed.infantil). 

Totes les famílies disposen de correu electrònic, però algunes d'elles se l'han canviat i s'han               

actualitzat les dades, ja que no el feien servir i no es podia contactar amb elles. 

Alguns mestres han trucat a algunes famílies de les quals no tenien notícies o no en sabien res                  

per ajudar-les a fer servir els recursos tecnològics. 

A data 10 d'abril del 2020 s'ha contactat amb totes les famílies, per tant el treball conjunt es valora                   

molt positiu donat que a l'escola hi ha 450 alumnes aproximadament. 

Pel contacte entre tutors/es-alumnat s’utilitzarà l’eina hangouts meet vinculada als comptes           

corporatius dels docents per fer una sessió tutorial en grups reduïts. 

 

3.6 QUOTES ESCOLARS 
 

Es procedirà de la següent manera: 

− Totes les sortides queden anul·lades i es retornaran els diners de l'import pagat, ja que algunes                

d'elles les famílies havien pagat l'import sencer i en d'altres no, bàsicament colònies. 

− El curs vinent es cobrarà menys diners a les famílies per la quota de material, excepte P3. Es                  

retornaran els diners a les famílies de 6è i per no retornar a la resta, directament es cobrarà                  

menys a les famílies el proper curs. Dels 70 euros de material es tornaran 22 euros si segueix                  

el confinament durant tot el que queda de curs. 

La resta de conceptes són comuns a tota l’escolarització i no es poden considerar com de caràcter                 

temporal. Per tant, no seran retornats. 

S'avisarà a les famílies de la manera de fer el retorn, el qual no es podrà fer fins que no es pugui                      

anar a treballar a les escoles, ja que tot el material i les eines necessàries estan al centre. 
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3.7 PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
 

Quan es conegui el calendari i el procediment a seguir l’equip directiu informarà a totes les famílies                 

sobre la preinscripció i la matrícula, de moment només se sap que és possible, però no és oficial                  

que es faci al juliol. 

 

4.TASQUES DEL PROFESSORAT 
 

- Cada setmana els mestres enviaran unes noves feines als seus alumnes. 
Es coordinaran aquella setmana i les posteriors amb els especialistes per no sobrecarregar de               

feines l'alumnat i posar tasques coherents i competents la setmana següent. Cada tutor/a i              

especialista està informat de la realitat de cada infant. Si via correu al tutor/a la família informa                 

d'una situació personal que afecta lògicament l'aprenentatge, cal que el tutor/a ho comuniqui             

als especialistes. 
- Es faran videoconferències tutor/a amb els seus alumnes en grup reduït per saber com estan,               

tipus tutoria, a través del Meet. 
- No es faran lliçons online. 
- S'establiran algunes tasques d’autoavaluació, perquè sigui una avaluació formadora de          

l'alumnat, fent partícip aquest del seu procés perquè es pugui autoregular. 
- S'haurà d'establir la data de retorn de les feines, de manera que les feines tinguin una duració                 

setmanal, tot i que podria ser que alguna puntualment fos més duradera. Passada la setmana,               

s'envien les feines corregides i s'entreguen de noves. Cal que l'alumnat respecti les dates de               

retorn, tot i que es serà flexible amb les diferents situacions familiars. Cada mestra tindrà un                

control de seguiment de la feina i retorn de cada alumne/a. 
A infantil les feines són diàries, una per dia, ja que les famílies ho han valorat positivament. Són                   

feines molt manipulatives. 

- Majoritàriament els/les tutors proposaran tasques seguint la metodologia de projectes i reptes, i             

quan es pugui ho faran els especialistes. 

 

5.ORGANITZACIÓ CURRICULAR 

5.1 CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Es seguiran les instruccions del Departament dictades . La docència s'haurà de fer de forma virtual                

i serà avaluable aquest tercer trimestre. Ara bé en cap cas es baixarà nota a l’alumnat. 

Els docents hauran d'adaptar els criteris d'avaluació a la realitat del confinament. Es prioritzaran              

els aspectes emocionals als acadèmics. 
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Els criteris d'avaluació s'aniran revisant en funció de l'evolució de la situació i de les noves                

directrius. 
 

5.2 AVALUACIÓ 

L’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i global, de manera que es              

tindrà en compte el seu progrés en el nivell d’adquisició de les competències bàsiques pròpies de                

cada àmbit i el conjunt d’àrees del currículum, tenint en compte les diferències individuals de               

l’alumnat.. 

L’avaluació dels alumnes prendrà en consideració els diferents elements del currículum, el treball             

fet i l’interès i l’esforç a progressar demostrat per l’alumne. Es posarà especial cura en el caràcter                 

formatiu de l’avaluació. Per això es fomentaran les activitats d’autoavaluació i se seguiran les              

orientacions i instruccions del Departament d’Educació respecte l’avaluació, les quals es           

comunicaran a les famílies, al Claustre i al Consell Escolar. 

En tot l’alumnat, però sobretot el de P3 a 3r, s’implicarà a la família en el procés d’avaluació. 

Cal que les famílies tingui clar que han de donar els mitjans per fer les feines, però no fer-les elles. 

Es faran les comissions d'avaluació a finals o principis de maig i allà es parlarà de cada alumne/a i                   

es prendran les decisions oportunes de cara al proper curs. 

Per a la nota final de curs es prioritzarà la nota del primer i segon trimestre de curs, el                   

coneixement de l’alumnat per part del professorat i la seva evolució. En cap cas el tercer trimestre                 

serà per baixar nota. 

Curs Pro 

6. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

6.1 ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL 

Es faran videoconferències. S’establirà un dia i hora concreta per connectar-se. No serà en gran               

grup. 

Treballaran a través de centres d’interès, sobretot a P4 i P-5. A tot infantil es proposen activitats                 

globalitzades, manipulatives i de joc. 

Es prioritzaran els aspectes emocionals, donant el bon dia, enviant algun àudio.. 

Les especialistes de psicomotricitat i anglès a P4 i P5 també faran propostes d'activitats. 

S'adaptaran les feines a l'alumnat que ho necessita. 

S’enviarà una feina cada dia per remind, ja que les famílies així ho demanen i ho valoren                 
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positivament. 

 

6.2 PRIMER, SEGON i TERCER DE PRIMÀRIA 

Donaran feines els dilluns i els alumnes tindran temps per retornar-les fins diumenge al vespre.               

Les feines es retornen per correu electrònic, els tutors/es tenen un correu de l’escola on també                

poden rebre consultes de les famílies. També es poden comunicar mestres-famílies via remind             

a 1r i 2n de primària. 

Seran feines globalitzades, sobretot pel que fa a matèries realitzades pels tutors/es. 

Cada setmana els tutors/es enviaran tres feines i els especialistes dues, per tant seran cinc feines                

a la setmana. S’anirà compaginant música amb plàstica, ja que les dues àrees formen part de                

l’educació artística. Es vetllarà per no sobrecarregar de tasques. 

Quan es doni una feina de valors, es donarà l’opcional de religió per a l’alumnat que no fa valors. 

Totes les feines tindran una data de retorn i s’han d’entregar. Seran feines on els alumnes han de                  

ser autònoms i les poden fer sols.  

A 1r les feines d’anglès seran molt lligades amb la vessant oral tenint un referent visual o auditiu. 

A Educació física es proposaran reptes que s’hauran d’anar fent al llarg de les setmanes, i es                 

treballarà amb l’alumnat mitjançant una presentació interactiva.  

A partir de 3r, aquests reptes es basen en un projecte interescoles (la nostra escola i l’Olivera de                  

Cabrils) on el fil conductor és el circ. 

Es faran videoconferències en grups reduïts. 

Les feines estaran adaptades en els casos de l’alumnat que ho requereix, com es feia a l’escola. 

 
6.3 QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA 
 
Com al cicle de mitjans, es vetllarà perquè les feines siguin autònomes i estiguin relacionades               

entre elles (tipus projecte), tot i que potser hi ha alguna àrea en la que no sigui possible (EF,                   

mates…).  

Com a tots els cursos, s’adaptaran les feines com fins ara a l'alumnat que ho necessita. 

Les feines es retornaran amb comentaris, no amb qualificacions tipus assoliment satisfactori,            

notable o excel·lent. Com al cicle anterior, totes les feines seran avaluables i tindran data de retorn                 

(flexibilitat en casos de situacions familiars especials). 
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Com a cicle de mitjans, s’alternarà la música i la plàstica. Es donarà l’opció de religió quan s’enviï                  

la tasca de valors. També es faran videoconferències en grups reduïts. 

Pel que fa a l’àrea d’educació física, es treballarà amb l’alumnat mitjançant una presentació              

interactiva d’educació física a partir de la qual es proposa a l’alumnat unes activitats. Se segueix la                 

mateixa dinàmica que el curs de tercer. 

A diferència dels altres cicles, es treballarà amb l’alumnat a través del Classroom. 

Es presentaran les tasques de la següent manera en els cursos de 6è:  

- Especialistes i la llengua catalana de 6è: dilluns.  

- Matemàtiques: dimecres. 

- Medi, plàstica i valors/religió: divendres. 

Es presentar les tasques de la següent manera en els cursos de 5è:  

- Especialistes: dilluns 
- Mates i plàstica/valors/religió: dimecres 
- Medi i català: divendres  

Es presentaran les tasques de la següent manera en els cursos de 4rt:  

- Dilluns: català-anglès-ed.física 
- Dimecres: mates-medi-plàstica 
- Divendres: castellà-valors/religió-música  

 

7. ACCIÓ TUTORIAL 

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

El/la tutor/a ha de vetllar per: 

• L'assoliment progressiu de les competències bàsiques. 

• Coordinació de tots els mestres que incideixen en un mateix alumne/a. 

El tutor/a haurà d’establir canals de comunicació fluids amb les famílies per tal de guiar-les,               

acompanyar-les i assessorar-les en aspectes acadèmics i emocionals. 

La comunicació es farà principalment per correu electrònic. 

S’aplicarà el principi d’equitat i de sostenibilitat. El/la tutor/a pot establir límits a la comunicació. 
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8.RETORN A LES AULES 

8.1 Aspectes organitzatius 

Previsiblement, la tornada a l’escola serà esglaonada i progressiva i amb dates ben fixades des               

del Departament d’Educació. Per tant, aquest àmbit d’actuació es basarà en supòsits i,             

posteriorment, quan existeixi un calendari real, s’haurà de revisar i tornar a planificar. 

Caldrà avaluar l'estat psicològic i emocional de tot el personal del centre per establir possibles               

actuacions i/o suports, sobretot posant èmfasi en l'acció tutorial, el funcionament del pati i la               

dinàmica de les classes. 

També s'haurà de comprovar el funcionament de totes les instal·lacions:desperfectes, mals           

funcionaments, robatoris, riscos per la salut, equipaments trencats, recuperació d’equips digitals,           

etc.. 

S'haurà d'elaborar un llistat de reparacions i actuacions fixant els responsables i les possibles              

despeses que poden comportar. 

S'hauran de fer reunions amb tots els serveis de l’escola per assegurar-ne el funcionament:              

serveis de menjador, servei de neteja (Ajuntament), AMPA i extraescolars. 

S'hauran de retornar a les famílies els imports de quotes esmentats anteriorment i aprovar, al               

Consell Escolar, la fórmula sobre com fer-ho. 

Caldrà estudiar la viabilitat de les activitats, festes i sortides re-calendaritzades ateses les             

possibles limitacions imposades pel Departament de Salut. 

S'haurà de contactar amb els agents externs i accelerar els processos més prioritaris,             

(observacions   EAP, tancament de formacions, actuacions en casos socials,etc.). 

Caldrà tenir una diagnosi acadèmica del centre per tal de prendre mesures al respecte que poden                

implicar canvis en els horaris docents. 

8.2 Acollida alumnat 

Després de moltes setmanes en situació de confinament, l’alumnat presentarà diferents estats            

psicològics, emocionals i de nivell d’aprenentatge. 

La prioritat de l’escola serà detectar les necessitats de cada alumne/a i respondre a elles de la                 

forma més efectiva possible. 

Des de l’acció tutorial i amb el suport de l’equip d’atenció a la diversitat, mitjançant dinàmiques de                 

grup i tutories individuals, s’intentarà fer una fotografia de cada alumne/a. 
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Es planificaran, si les indicacions del Govern ho permeten, activitats que potenciïn la relació entre               

l’alumnat i entre l’alumnat i el professorat, de cara a suplir l’aïllament patit per la situació de                 

confinament. 

El nivell d’aprenentatges de l’alumnat no serà, al principi, un aspecte prioritari, però es faran les                

proves diagnòstiques internes planificades a la PGAC de cara a poder prendre decisions, de              

caràcter acadèmic. Hi haurà continguts nous que no s'hauran pogut fer i per tant, caldrà modificar                

la programació establerta. 

Des de la Comissió d’Atenció a la Diversitat i la Comissió Social, s’haurà de fer un esforç per                  

avaluar, de forma acurada, l’estat de tot l’alumnat amb necessitats educatives específiques i             

establir línies d’actuació eficients. 

8.3 Planificació curs 2020-21 

La situació epidemiològica comportarà canvis socials, organitzatius i de funcionament difícils de            

preveure. 

Al redactar la memòria del curs actual sorgiran molts aspectes que no s’han desenvolupat atès la                

situació de confinament i no es podran valorar o sorgiran aspectes nous. 

La planificació del curs vinent haurà de contemplar la situació actual i segurament estarà marcada               

per nous documents de funcionament creats pel Departament d’Educació que imposaran protocols            

de prevenció i detecció. 

La realitat familiar i econòmica de les famílies serà sensiblement diferent i el nivell d’aprenentatges               

de l’alumnat s’haurà vist frenat pel confinament. Per tant, haurà de ser una planificació més               

flexible, on es contempli que no gaudirem,com fins ara, de la certesa de que el curs es                 

desenvoluparà amb normalitat. 

Aspectes a considerar: 

• Documents de centre: no es podrà seguir segurament tot el que estava planificat a              

la memòria i projecte de direcció.. 

• Estat acadèmic de l’alumnat. Revisió de la programació pedagògica del centre. 

• Calendari: establir protocols de contractació que permetin recuperar les pagues 

i senyals, i possibles colònies d’inici de curs amb facilitat. 

• Establir una formació interna sobre educació telemàtica. 
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• Resolució de la Directora de l'escola vaixell Burriac, de Vilassar de Mar, per la qual                

aprova el Pla de Contingència COVID-19 pel curs 2019-20. 

 
Com a directora del centre Escola Vaixell Burriac, de Vilassar de Mar, i en aplicació de les                 

competències que estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació,               

modificada per la Llei orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa                  

d’acord amb la Resolució de 20 de juny de 2019 per la qual s’aproven els documents per a                  

l’organització i gestió dels centres per al curs 2019-20 i d’acord amb el parer del Consell Escolar,                 

segons consta a l’acta de la sessió del   2 de maig  de 2020. 

RESOLC: 

1. Aprovar el Pla de Contingència COVID-19 pel curs 2019-20. 

2. Comunicar aquest resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la                

comunitat educativa. Així mateix, aquest pla estarà a disposició de l’Administració           

Educativa. 

 

VILASSAR DE MAR,  2 de maig de 2020 

 

 

 

 

La directora, 

Anna Robusté Colomer 
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