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 Organització en cas de confinament parcial o tancament del centre  

La situació de confinament per la Covid 19 ens ha obligat a organitzar-nos i 

treballar des de la virtualitat. Tant a nivell de coordinació entre l’equip docent, 

com de seguiment de les tasques curriculars proposades a l’alumnat i, també, 

de relació i contacte amb les famílies. Hem estat treballant en comunitat i 

claustre per organitzar la nostra escola digital sense deixar de banda la nostra 

pedagogia d’escola, el nostre Can Manent. 

En el supòsit que un, diversos o tots els grups del centre s’hagin de confinar, 

l’acció educativa a distància quedarà garantida des del primer dia.  

En les reunions d’inici de curs explicarem com tenim previst aquest 

acompanyament dels infants i de les famílies en cas de confinament parcial o 

total. Estarà penjat a la web de l’escola per poder consultar. 

L’equip docent vetllarà per a que es puguin dur a terme: 

 La previsió de disponibilitat de material fungible, material didàctic, 

dispositiu digital i connectivitat.  

 L’establiment de franges fixes d’acompanyament i consulta via Google 

Meet.   

 L’establiment ràpid de canals de comunicació amb les famílies. La 

comunicació amb les famílies es farà principalment a través de la web 

de l’escola, del correu electrònic, per via telefònica i, si s’escau, amb 

entrevistes telemàtiques 

 

 

 

Organització comunitat de petits 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

Trucades 

Es realitzarà una trucada a la família la primer setmana de confinament per 

saber com estan...fer un seguiment. 

Si el confinament és més llarg de 10 dies, videotrucades amb els nens i nenes si 

s’hi volen posar durant la setmana per saber com estan i fer un seguiment. 

 

Tutoria: S’enviarà un mail pel correu@canmanent a les famílies per oferir la 

possibilitat de trucar-los si elles ho veuen necessari o si el mestre/a hi vol fer un 

acompanyament per alguna necessitat. 

Tasques: Es penjaran les tasques a fer a la web del centre (Contes explicats pels 

mestres i fer un petita activitat sobre el conte escoltat, audició de cançons, 

art...)  
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Organització comunitat de mitjans 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

videoconferència 

tot el grup: 

-Rotllana amb un 

objectiu 

pedagògic.  

 

Trucades* 

 

 

Si el confinament s’allarga més de 10 dies es faran videoconferències en petits 

grups durant la setmana. 

 

*Trucades 

Es realitzarà una trucada a la família la primer setmana de confinament per 

saber com estan...fer seguiment 

Tutoria: S’enviarà un mail pel correu@canmanent a les famílies per oferir la 

possibilitat de trucar-los si elles ho veuen necessari o si el mestre/a hi vol fer un 

acompanyament per alguna necessitat. 

Tasques:  

Vetllarem per 

assegurar que els 

infants 

s’emporten un Kit 

amb activitats 

competencials . Si 

el confinament 

s’allarga es 

penjaran les 

tasques a fer a la 

web del centre 

cada dilluns a les 

9h. 

Durant la setmana els nens i nenes fan les tasques del KIT i si 

cal, les penjades a la web de l’escola. 

El retorn dels mestres respecte les tasques serà per correu 

electrònic. 
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Organització comunitat de grans 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

videoconferència 

tot el grup: 

-Rotllana  

-Programació: 

S’expliquen les  

tasques a fer en 

el classroom 

-Metodologia: 

Es crearan petits 

grups 

cooperatius 

autònoms per 

treballar els 

continguts clau 

d’aquella 

setmana. 

Aula oberta (1h) per atendre dubtes, inquietuds dels infants. 

Els tutors/es el mateix dilluns podrà convocar als nens/es 

individualment o grups d’alumnes per fer alguna tasca. 

 

 

 

 

Tutoria: S’enviarà un mail pel correu@canmanent a les famílies per oferir la 

possibilitat de trucar-les si elles ho veuen necessari o si el mestre/a hi vol fer un 

acompanyament per alguna necessitat. 

Si el confinament és d’un sol grup d’alumnes de l’aula 

(ex. Els nens /es de menjador). 

 

El primer dia els/les tutors/es enviem un correu a les famílies per explicar el 

funcionament de la programació. 

Durant els següents dies a les 9h Rotllana de tot el grup classe presencial i els 

nens/es confinats per videoconferència. 

Tasques a fer: S’envien per correu les tasques programades durant la setmana. 

Les mateixes que fan els alumnes presencialment. Programació d’aula. 

 

 

Respecte la programació (Tasques a fer): Si el confinament és de 10 dies els 

infants s’emporten un Kit amb activitats competencials. Si el confinament 

s’allarga es penjaran les tasques a fer mitjançant el Classroom els dilluns. El 

Classroom s’està treballant a l’aula per a què els alumnes siguin més autònoms 

davant un possible confinament llarg. 
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Criteris per les diferents comunitats: 

- Les propostes didàctiques: Seran propostes setmanals que 

compaginaran propostes virtuals i manipulatives o vivencials per realitzar 

a casa.  

- El seguiment de l’alumnat: S’habilitaran espais setmanals de seguiment 

amb l’alumnat en gran grup i/o petits grups amb l’horari a determinar. 

- El contacte amb les famílies: S’habilitarà un espai de trobada i atenció a 

les famílies per part del tutor/a així com de l’equip directiu per a garantir 

el contacte en cas necessari. 

 

 


