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PLA ORGANITZACIÓ CENTRE CURS 2020-21 

1. DIAGNOSI 

A partir del 12 de març del 2020 l’escola Farigola, a l’igual que tots els centres 

educatius de Catalunya, va tancar les seves portes. D’entrada el tancament era 

només per 15 dies i no es van establir mesures molt concretes per atendre els 

infants. A mesura que van passar els dies i es va veure que la situació 

s’allargaria més temps es va començar amb tot un protocol d’actuació que es 

va allargar fins a finals de juny.  

L’objectiu principal va ser mantenir una comunicació amb tots els infants i les 

seves famílies. Totes les famílies de l’escola disposen de mòbil amb dades i es 

van poder fer videotrucades a tothom.  

Es va demanar a les famílies que ens diguessin qui no tenia aparells per 

connectar-se a la xarxa i qui no disposava de connexió a Internet des de casa. 

Es va donar connexió i aparells a totes les famílies a partir de 4t de primària.  

Les propostes educatives arribaven per setmana a cada curs, utilitzant diferents 

plataformes segons l’edat dels infants. Algunes plataformes van funcionar millor 

que d’altres i seran les que es mantindran per aquest curs, en cas d’un nou 

confinament. 

L’experiència del curs passat ens ha de servir per ser més àgils i poder 

començar el treball pedagògic des de casa, des del dia 1 d’un nou confinament. 

Som conscients però que les edats dels infants i la seva autonomia fan variar 

molt la percepció del confinament que tenen les famílies. Un infant d’infantil poc 

podrà “suplir” l’escola des de casa, la part relacional, emocional, … té molt 

sentit en aquesta etapa i necessita de l’adult per poder tirar endavant les 

propostes de l’equip docent. Per altra banda, un alumne de 6è serà d’entrada 

molt més autònom i utilitzarà unes eines digitals que no li son desconegudes i 

que les utilitza a l’aula gairebé a diari.  

Tampoc podem perdre de vista les diferents oportunitats tecnològiques de cada 

família i les seves capacitats tècniques per ajudar els infants en les seves 

propostes. A fi de millorar aquestes desigualtats s’oferiran unes petites 
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formacions, tot just comenci l'escola al setembre ( i sempre que la situació 

sanitària ho permeti) per tal de donar eines a les famílies perquè coneguin les 

plataformes digitals que utilitzarem amb els seus fills i filles en cas d’un nou 

confinament. Pels alumnes de la comunitat de grans, aquesta eina s’utilitzarà 

de forma normalitzada dins l’aula i així els pares i mares també podran veure 

com funciona i quines possibilitats educatives té.  

2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES 

 

  Docents PAE Espai  

Grups Alumnes Estable Temporal 
amb 
mesures 
seguretat 

Temporal 

Amb 
mesures 
seguretat 

Estable Temporal 

EI 25 3 2 (música i 
anglès) 

1 vetlladora -Aula 
vermella 
-Aula groga 

-Música 
- Aula Blava 

1r 14 1 5 
(música, 
anglès, EF, 
reforç, EE) 

 Aula 1r -Música 
-Plàstica 

2n 15 1 5 
(música, 
anglès, EF,  
Religió, 
reforç) 
 

 Aula 2n -Música 
-Plàstica 

3r 14 1 4 (música, 
anglès, 
reforç, EE) 

 Aula 3r -Música 
-Plàstica 

4t 24 2 5 
(música, 
anglès, 
religió, 
reforç, EE) 

 -Aula 4t A 
-Aula 4tB 

-Música 
-Informàtica 

5è 13 1 5 
(música, 
anglès, 
religió, 
reforç, EE) 

 
 

Aula 5è (Poli 
15) 

-Poli 14 
-Biblioteca 
(Poli 26) 

6è 17 1 5 (EF, 
anglès, 
religió, 
reforç, EE  ) 

1 vetlladora 
 

Aula 6è (Poli 
16) 

-Poli14 
-Biblioteca 
(Poli 26) 
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A Educació infantil tindrem un únic grup estable format per infants de p3, p4 i 

p5  ja que la ràtio és de  25. Aquests grup es dividirà en dos grups heterogenis 

de nivell  (classe groga i classe vermella) de 12 i 13 alumnes. Durant el matí 

faran activitats conjuntes repartits per les tres aules d’Educació infantil (espais 

d’aprenentatge) , hi haurà una mestra a cada grup. A les tardes estaran en dos 

grups (classe groga i classe vermella) cadascú amb una mestra i a l’aula 

corresponent. Les tres mestres d’EI són estables. Cada grup heterogeni tindrà 

una sessió de música i una d’anglès, en aquest cas els especialistes utilitzaran 

mascareta. El fet de crear un sol grup estable d’educació infantil ens permet 

mantenir el projecte educatiu d’aquesta etapa, i que els infants d’infantil visquin 

amb normalitat dins de l’aula. 

El grup de 4t són 24 alumnes de moment (possibilitat de 2 alumnes més) El 

considerem un grup estable ja que el nombre d’alumnes es permet. Donat que 

les aules són petites i no podem garantir la distància de seguretat  faran la 

majoria d’activitats desdoblats, cadascú amb un docent i una aula diferent.   

Estaran repartits en 2 grups, 4tA i 4tB. Faran algunes activitats junts: patis, 

Educació Física i projectes. Si els considerem un sol grup estable permetem les 

relacions socials entre ells, que sempre han sigut només un sol grup.  

Tots els altres grups estan per nivell educatiu cadascú amb el seu tutor/a en la 

seva aula.  

Tots els grups tenen especialitats, reforços i alguns atenció MEE i vetlladora. 

tots aquests professionals aniran amb mascareta. El centre disposa de 3 

especialistes d’EF que es repartiran l’especialitat i faran tots una tutoria. També 

hi ha 2 mestres especialistes de música (possiblement un tercer) que faran les 

diverses músiques del centre combinant-ho amb la tutoria que tenen o bé amb 

direcció, respectivament.  

Les classes de religió seran 2 sessions setmanals: 

- sessió 1: 2 alumnes de 2n i  3 alumnes de 4t 

- sessió 2: 3 alumnes de 5è i 6 alumnes de 6è 

En aquestes sessions es mantindrà la distància de seguretat entre els alumnes 

i el docent anirà en mascareta. En cas que els alumnes no mantinguin distància 
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de seguretat pel tipus d'activitat es posaran mascaretes. La religió és la única 

àrea on es barregen infants de diferents grups estables.  

3. CRITERIS ORGANITZATIUS DELS RECURSOS PER A L’ATENCIÓ 

DE L’ALUMNAT AMB NESE 

Per atendre l’alumnat disposem d’algunes sessions de reforç a cada nivell, 

entrarien dins de  les mesures universals. Aquestes sessions es faran amb 2 

mestres a l’aula o bé partint el grup depenent del tipus d’activitat.  

Els alumnes de NEE seran atesos per la MEE en sessions dins l’aula en el seu 

grup estable. En alguns casos caldrà algunes sessions d’atenció 

individualitzada o en petit grup (sempre del grup estable) i es realitzaran a les 

aules poli 14 o biblioteca (poli 26) pel que fa als alumnes de 5è i 6è. Per a la 

resta d’alumnes de primària serà a l’aula de reforç. A educació infantil l’atenció 

de la MEE serà també dins l’aula, si cal un suport individualitzat es realitzarà en 

una de les aules d’EI.  

S’especificarà i concretarà el suport educatiu en els Plans Individualitzats. 

Hi ha dos alumnes que necessiten servei de vetlladora, 5è i P3. S’organitzarà 

quan sapiguem les hores i professional/s.  

Quant a l’atenció EAP seguirem els protocols establerts.  

4. ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I SORTIDES 

La nostra escola disposa d’un gran pati que és l’accés al centre i amb la 

majoria d’aules amb entrada i sortida  directa al pati. 

Les portes exteriors del pati s’obriran a les 8:55. N’hi ha dues, una per a 

primària i l’altra per a infantil.  Aquest curs, quan els infants entrin al centre, 

aniran directament a la seva aula sense esperar-se tots junts a fora fins que 

siguin les 9.00 del matí.  

Els alumnes d’infantil tenen un passadís on es canvien les sabates i deixen la 

motxilla. L’entrada relaxada que normalment es feia en 15 minuts, s’allargarà 

fins a 20 minuts per tal de donar temps a les famílies de fer-ho sense 
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aglomeracions. La sortida de les aules d’infantil es fa de forma separada. La 

classe vermella surt directament des del pati petit i la classe groga surt des de 

la porta d’infantil.  

Les aules de 1r a 4t tenen accés directe al pati i les entrades i sortides es faran 

directament des de la seva aula. No es faran files a fora per entrar, tal i com 

vagin arribant aniran entrant a l’aula. 

Les aules de 5è i 6è entraran per la porta lateral del Polivalent. Aquests tenen 

una escala per arribar a la seva aula. 

Tots els infants vindran amb mascareta i no se la trauran fins a ser dins de 

l’aula.   

Accés Grup Horari entrada Horari sortida 

Porta infantil Infantil 9.00-9.20 16.20-16.30 

la sortida es farà 
per cada aula 

Porta principal  

(obertura de la 
doble porta) 

1r, 2n, 3r i 4t 8.55-9.05 16.25-16.35 

Porta polivalent 5è i 6è 8.55-9.05 16.30-16.35 

 

Durant els primers dies del curs, les famílies dels infants de P3 i P4 podran 

entrar més estona de l’habitual a les aules dels seus fills/es. Es recomana que 

només hi hagi un adult per infant i que vagi amb mascareta i utilitzi el gel 

hidroalcohòlic de l’entrada. A mesura que l'adaptació dels infants estigui 

normalitzada, l’entrada es farà seguint les indicacions generals de les famílies 

d’infantil.  

5. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

Aquest curs es faran dos torns diferenciats de pati pels alumnes de primària i 

es sectoritzaran diferents espais. Un torn de pati serà de les 10.30 a les 11.00 i 

l’altre de les 11.00 a les 11.30.  

La comunitat de petits tindrà un horari flexible i utilitzarà uns espais propis: la 

sorrera i el pati petit. A les tardes podrà disposar de l’espai de jocs del pati. 



7 
 

Els sectors per primària són els següents: 

- Espai verd, rampa i implúvium. 

- Pista, davant aules i rocòdrom 

- Espai tennis taula, desmai, troncs, espai verd i jocs de pati. 

A cada sector hi haurà només un grup estable. 

Hi haurà 2 mestres vigilant a cada torn de pati.  

En cas de pluja, els grups es quedaran a la seva aula de referència, fent jocs 

de taula. 

6. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

Reunions de famílies d’inici de curs: Si les condicions de salut ho permeten 

es prioritzarà la idea de mantenir les reunions de famílies de forma presencial, 

garantint distàncies, ventilació, ús de mascaretes, … es podrien fer reunions 

amb grups més reduïts i fer-ne més i demanar només un sol adult a la reunió. 

Estem fent molts canvis pedagògics i ens agradaria poder explicar el nostre 

projecte  a les famílies. Però si això no fos possible, s’organitzarien les reunions 

de forma telemàtica. 

Consell Escolar: es poden mantenir les reunions telemàtiques si fos 

necessari. Si hi hagués la possibilitat de fer-les presencials, s’intentaria.  

Reunions amb AFA: El nombre màxim d’assistents a aquestes reunions és de 

2-3 persones. Si la situació ho permet, es faran reunions presencials guardant 

distàncies i ventilant l’espai. Són reunions mensuals, aproximadament. 

Reunions amb famílies delegades: El nombre màxim d’assistents a aquestes 

reunions és de 8 a 10 persones. Si la situació ho permet, es faran reunions 

presencials guardant distàncies i ventilant l’espai. Són reunions esporàdiques, 

aproximadament una o dues l’any. 

Reunions amb famílies: Es mantindran de forma presencial mantenint les 

mesures de seguretat. Es poden fer telemàticament si la situació ho requereix.  

Reunions amb la CAD: El nombre màxim d’assistents a aquestes reunions és 

de 3-4 persones. Si la situació ho permet, es faran reunions presencials 
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guardant distàncies i ventilant l’espai. Són reunions setmanals, 

aproximadament. També es fan reunions amb famílies: pare o mare, 

professional EAP, tutor/a i mestra EE. 

Reunions amb infants: Comitè ambiental, Consell d’alumnes. El nombre 

màxim d’assistents a aquestes reunions és de 15 persones, de grups estables 

diferents. Si la situació ho permet, es faran reunions presencials guardant 

distàncies i ventilant l’espai. Són reunions trimestrals, aproximadament.  

Si no es poden fer de forma presencial no es faran. 

7. SERVEI DE MENJADOR 

Per afavorir el manteniment de les mesures de seguretat farem tres torns. Entre 

torn i torn, es ventilarà, netejarà i desinfectarà. 

NIVELL HORA DE DINAR 

Comunitat de petits:  12.30-13.05 

Comunitat de mitjans: 
 

13.15 - 13.50 

Comunitat de grans: 
 

14.00 - 14.45 

 

Els infants un cop hagin dinat sortiran a l’exterior, mantenint els mateixos 

criteris organitzatius dels sectors del pati que s’utilitzaran durant l’horari 

d’esbarjo. 

Des del curs passat es va començar un projecte on els infants es servien ells 

mateixos el dinar de la safata. Això de moment s’atura i els plats vindran servits 

des de la cuina o a través dels monitors/es. 

La comunitat de petits no utilitzarà pitets de roba, farà servir tovallons de paper. 

El material per dormir dels infants de P3 (llençol i mantes) es guardarà en una 

bossa personal i cada setmana es durà a casa per netejar. 

S’eliminen els raspalls de dents durant aquest curs, ja que no es pot garantir 

una bona neteja i desinfecció de l’espai.  
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8. PLA DE NETEJA 

S’acorda amb l’Ajuntament com ha de ser la neteja i desinfecció dels espais.  

L’Ajuntament ens cedirà dispensadors de gel hidroalcohòlic (que estaven a les 

piscines durant l’estiu). Se’n posarà un a cada porta d’accés interior de l’edifici 

de l’escola i del Polivalent. Si fos possible, se’n posaria un altre al mig del 

passadís de primària. 

Matí o última hora : l’equip de neteja farà la revisió de gels hidroalcohòlics als 

punts d’entrada del centre, tovalloletes de paper d’un sol ús i sabó de mans a 

cada aula i als lavabos. 

Neteja i desinfecció de cada espai cada dia al finalitzar la jornada escolar. 

Per part de l’equip de neteja caldria netejar i desinfectar espais comuns a les 

12.30 h  amb la següent periodicitat: cada dia música, i dimecres i divendres 

aula d’informàtica. També netejar i desinfectar lavabos 2 cops/dia (primària, 

infantil i polivalent) 

El professorat assumirà la desinfecció d’espais comuns si s’utilitzen en una 

franja del matí i després hi pot accedir un altre grup. Podria ser el cas d’espais i 

itineraris. 

9. EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

L’AFA organitza trimestralment diferents activitats extraescolars. En funció de la 

demanda es poden dur a terme o no.  

Aquest curs l’activitat de piscina no s’oferirà ja que des de l’EAS Taradell han 

comunicat que no tenen els vestidors adaptats a les normatives que marca 

salut per a grups escolars.  

Altres activitats que potser s’oferiran són: ceràmica, tennis, Karate, 

ordinografia, anglès i zumba.  

Un cop hi hagin les inscripcions a cada extraescolar es procedirà a omplir el 

quadre següent. 
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Activitat Nombre 
d’alumnes 

Grups dels 
quals 
provenen els 
alumnes 

Professional 
responsable 

Espai on es 
realitza 
l’activitat 

     

     

 

L’activitat d’acollida matinal i de tarda probablement es farà a l’espai del 

menjador per tal de garantir la higiene dels espais. Com que són activitats que 

engloben alumnes de diferents grups estables caldrà mantenir les distàncies i 

dur la mascareta posada. En aquest cas, els familiars recolliran els seus fills/es 

directament al menjador utilitzant la porta d’educació infantil per entrar-hi.  A 

setembre s’actualitzarà aquesta informació atenent a les normatives de salut 

del moment.  

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Els camps d’aprenentatge dels grups de primària no es sol·licitaran. 

Les colònies d’infantil estan programades per l’abril del 2021. 

Durant el curs es poden organitzar sortides fora de l’escola. Es prendran les 

mesures de salut que es dictaminin. Per un tema econòmic ens és complicat 

realitzar sortides amb desplaçaments només amb un grup estable. Els grups 

estables podran fer sortides per l’entorn sense problemes. Es podria fer sortida 

amb pernoctació, per grups estables, si el tema econòmic és assumible.  

Les sortides amb diferents grups estables es poden realitzar, però no és massa 

probable. Caldrà garantir l’ús de mascareta durant tota la sortida, i tenint en 

compte que són els infants els que l’haurien de dur, es valorarà molt aquesta 

opció.  
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11. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL.LECTIUS DE 
COORDINACIÓ I GOVERN 

 

ÒRGANS TIPUS REUNIÓ FORMAT REUNIÓ 
PERIODICITAT 
TEMPORALITZACIÓ 

Equip directiu 
Planificació, 
coordinació  i 
execució 

Presencial Dues per setmana 

Coordinadores 
(4 docents) 

Organització i 
coordinació 

Presencial  1 cop al mes 

Equip docent 
petits (EI) 
(3 docents) 

Coordinació Presencial 1 cop setmana 

Equip docent 
mitjans 
(3 docents) 

Coordinació Presencial 1 cop setmana 

Equip docent 4t 
(2 docents) 

Coordinació Presencial 1 cop setmana 

Equip docent 5è i 
6è (2 docents) 

Coordinació Presencial 1 cop setmana 

Cicle Petits 
(3 docents) 

Planificació  Presencial 1-2 cops setmana 

Cicle Mitjans 
(4 docents) 

Planificació  Presencial 1-2 cops setmana 

Cicle Grans 
(5 docents) 

Planificació  Presencial 1-2 cops setmana 

Comissió 
biblioteca 
(3-4 docents) 

Planificació i 
organització 

Presencial 1 cop mes 

Comissió XESC 
(3-4 docents) 

Planificació i 
organització 

Presencial 1 cop mes 

Claustre 
(15 docents) 

Participació en 
gestió educativa 

Presencial  1-2 cops mes 

Consell Escolar 
Informativa i 
executiva  

Telemàtic 5 cops any 

 

Claustres: El nombre màxim de mestres al Claustre oscil·la entre 14 i 16. Si la 

normativa ho permet, es faran Claustres presencials separant taules, utilitzant 

mascareta i ventilant l’espai. La dificultat de fer Claustres telemàtics amb tot el 

personal a dins de l’escola és complicat a nivell tècnic i poc pràctic. Els mestres 

tindran un espai fixe a la sala de professors, que servirà per treballar, esmorzar 

i dinar. Aquest espai es desinfectarà a diari.  
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12. PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE 

CAS DE COVID-19 

Detecció possibles casos per simptomatologia compatible amb la COVID-19 

CASOS 
POTENCIALS 

ESPAI 
HABILITAT 
PER 
AÏLLAMENT 

PERSONA 
RESPONSABLE 
REUBICAR 
ALUMNE/A I 
CUSTODIAR-LO 
FINS QUE EL 
VINGUIN A 
BUSCAR 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE TRUCAR  LA 
FAMÍLIA 

PERSONA 
RESPONSABLE 
DE COMUNICAR 
EL CAS ALS 
SERVEIS 
TERRITORIALS 

EI Aula blava Docent del grup 
estable o 
docent que el 
té a l’aula en el 
moment de la 
detecció 

Tutor o 
membre equip 
directiu o 
administrativa 

Directora 

Primària  La seva 
aula si està 
buida o els 
despatxos 
de direcció 

Tutor si el seu 
grup està amb 
un altre docent 
o membres 
equip directiu 
que no fan 
classe. 

Tutor o 
membre equip 
directiu o 
administrativa 

Directora 

En horari de 
menjador 

Polivalent Coordinadora 
menjador 

Coordinadora 
menjador 

Directora 

Extraescolar  On es 
realitza 
l’activitat 

Monitor Monitor Directora 

 

El seguiment de casos es farà en una graella com aquesta que estarà ubicada 

al despatx de direcció. 

ALUMNE/A DIA I HORA 
DE LA 
DETECCIÓ  

EXPLICACIÓ DEL 
PROTOCOL 
SEGUIT I 
OBSERVACIONS 
(incloure nom 
persona que ha 
fet actuació i nom 
familiar que el ve 
a buscar) 
 

PERSONA 
DE SALUT 
AMB QUI ES 
MANTÉ EL 
CONTACTE  I 
CENTRE 
D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA 

PERSONA 
REFERENT 
DEL CENTRE 
PELS 
CONTACTES 
AMB SALUT 
(mantindrà el 
contacte amb 
salut i farà 
seguiment del 
cas) 

    Directora 
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13. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN SITUACIÓ DE PANDÈMIA 

13.1 Educació infantil 

Elaborarem una Padlet per a tota la comunitat del petits i una Padlet només per 

a les mestres d’infantil i les especialistes per tal d’organitzar les activitats 

prèviament. 

A principi de curs, s’informarà  les famílies de l’organització de la comunitat dels 

petits en cas d’un nou confinament.  Al mateix temps, s’explicarà el 

funcionament de la Padlet. 

Es farà un seguiment dels alumnes a partir del retorn de les propostes i també 

a través de les videotrucades . Es valorarà la  participació.  

 

 

 

NIVELL MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

E.I. 

P3 

P4 

P5 

 

Obriríem la plataforma 

Padlet per continuar la 

tasca pedagògica de 

forma virtual. 

En faríem un per tot el 

cicle.  

A la primera 

columna/apartat 

faríem una 

presentació i als altres 

apartats combinarem 

activitats relacionades 

amb els espais, 

emocions, 

psicomotricitat, 

sistemàtica i 

especialitats. 

 

 

A la Padlet 

penjarem les 

propostes un dia a 

la setmana i es 

mantindran una o 

dues setmanes. 

Demanarem que 

com a mínim a 

dues d’aquestes 

propostes hi hagi 

un retorn. 

 

Videoconferència  

amb tot el grup 

classe, com a 

mínim, un cop al 

mes. 

Es faran 

videotrucades 

quinzenalment. 

També de manera 

individual quan sigui 

l’aniversari. I sempre 

que es cregui 

necessari per tal de 

fer un bon 

acompanyament 

(tant a nivell 

emocional com 

d’aprenentatges). 

Durant la mateixa 

videotrucada es 

parlarà també amb 

les famílies. 

Les informacions 

generals es faran a 

través del grup de 

WhatsApp. 

En cas que les 

famílies necessitin 

parlar amb les 

mestres de manera 

individual podran fer-

ho via WhatsApp. 

 

.  
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13.2 Mitjans  (1r, 2n i 3r) 

Tota la comunitat de mitjans treballarem amb Padlet tant si és un confinament 

per 15 dies o per més temps. 

Tindrem una Padlet per cada nivell i una Padlet de comunitat per preparar les 

activitats prèviament. 

S’explicarà a les famílies com procedirem en cas de confinament a la reunió de 

principi de curs. Si no hi ha temps de fer la reunió es faran les primeres 

instruccions via WhatsApp 

La tutora farà un seguiment i avaluació continua de cada alumne tal i com s’ha 

fet aquest final de curs. 

Les correccions del material escolar (quadernets, llibreta, fitxes..) es farà quan 

es retorni a l’escola, de manera presencial. Algunes activitats es podran avaluar 

a través del retorn dels alumnes a la Padlet. (vídeo, foto…). 

Es farà un control i seguiment mitjançant graelles, on es tindrà en compte la 

participació.  

Hi haurà activitats obligatòries i d’altres de voluntàries perquè entenem que es 

podrà avançar matèria. 

Els especialistes participaran fent les seves propostes a la Padlet. 

 

NIVELL

  

MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

AMB LA 

FAMÍLIA 

1r 

2n 

Padlet setmanal:  

-Laboratori de 

nombres, Bmath. 

-Llibreta d’aula. 

-Biblioteca d’aula, 

textos de comprensió 

lectora. 

-Especialitats: 

anglès: penjar vídeos 

Videoconferència 

setmanal explicant 

la Padlet i avançant 

algun contingut 

curricular (mates, 

llengua…) 

Es faran 

videotrucades a 

aquells alumnes que 

no s’han pogut 

connectar a la 

videoconferència i 

casos en concret que 

necessitin més 

seguiment 

Els missatges es 

transmetran a 

través del 

WhatsApp. 

En cas que 

s’allargui el 

confinament i 

s’hagin de fer 

autoavaluacions 
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de contes, cançons, 

jocs i activitats de 

comprensió i expressió 

oral.  

-Activitats 

complementàries.  

(vulnerables, NEE…). 

En cas que s’allargui 

el confinament, farem 

videotrucades als 

alumnes cada 15 dies. 

ens faran 

videotrucades. 

3r Padlet setmanal: 

-Laboratori de 

nombres, Bmath. 

-Llibreta d’aula. 

-Llibre de 

competències 

bàsiques de català i 

comprensió lectora de 

castellà. 

- English: Activity 

book:  “Tiger team” i 

Pupil’s book per poder 

fer les lectures, 

grammar, vocabulary… 

També posar a la 

Padlet activitats 

complementàries de 

comprensió i expressió 

oral i escrita, cançons, 

jocs... 

- Altres especialitats. 

- Activitats 

complementàries. 

Videoconferència 

setmanal explicant 

la Padlet i avançant 

algun contingut 

curricular (mates, 

llengua…) 

Es faran 

videotrucades a 

aquells alumnes que 

no s’han pogut 

connectar a la 

videoconferència i 

casos en concret que 

necessitin més 

seguiment 

(vulnerables, NEE…) 

En cas que s’allargui 

el confinament, farem 

videotrucades als 

alumnes cada 15 dies. 

Els missatges es 

transmetran a 

través del 

Whtasaap. En cas 

que s’allargui el 

confinament i 

s’hagin de fer 

autoavaluacions 

es faran 

videotrucades. 
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13.3 Grans (4t, 5è i 6è) 

 

NIVELL  MÈTODE DE TREBALL I 

RECURSOS DIDÀCTICS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL 

AMB 

L’ALUMNE 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL 

CONTACTE 

AMB LA 

FAMÍLIA 

 

4t, 5è, 

6è 

Es donaran les tasques i 

l’organització setmanal a través 

del Classroom. Amb aquest mitjà 

els alumnes entregaran les 

tasques individuals, compartiran 

fotos i vídeos i es comunicaran i 

faran el retorn amb la mestra. 

Amb el Drive, l’alumnat endreçarà 

les seves tasques i crearan 

documents i presentacions. 

Canva, Genially i altres recursos 

digitals ens ajudaran a 

desenvolupar i enriquir les 

tasques, fent-les més motivadores 

i diverses. 

A més a més d’aquests recursos 

digitals, utilitzarem els quaderns 

de llengua, matemàtiques i 

anglès. 

Tindrem en compte, en tot 

moment treballar tots els àmbits. 

En l’especialitat d’anglès es farà 

setmanalment Koala text i 

activitats al Classroom. 

Quinzenalment a 5è i 6è es farà 

mitja hora d’speeking a través del 

Meet.. 

Cada dilluns es 

realitzarà un Meet 

grupal per explicar i 

ajudar en 

l’organització de les 

tasques. 

 

Es faran trobades a 

través del Meet per 

avançar continguts 

curriculars. 

Es mantindrà 

contacte 

individual, a 

través de 

videotrucada o 

Meet, amb tot 

l’alumnat cada 

quinze dies. 

Es realitzarà un 

seguiment més 

constant amb 

els alumnes 

amb dificultat 

d’aprenentatge i 

organització, 

també a través 

de 

videotrucades o 

Meet. 

Diàriament hi 

haurà la 

possibilitat de 

comunicar-se 

via mail: mestra-

alumne, alumne-

mestra. 

Quinzenalment 

es parlarà amb 

la família per fer 

un seguiment 

conjunt. 

S’anirà 

mantenint  un  c

ontacte més 

regular amb les 

famílies quan es 

detecta una 

necessitat. 

Aquest contacte 

es realitzarà a 

través de 

WhatsApp, mail 

o trucada. 
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14. ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CAS DE CONFINAMENT 

PARCIAL O TANCAMENT DEL CENTRE (15 dies) 

14.1 Educació infantil 

 

NIVELL MÈTODE DE 

TREBALL I 

RECURSOS 

DIDÀCTICS 

MITJÀ I 

PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

E.I. 

P3 

P4 

P5 

 

Utilitzarem la 

plataforma Padlet per 

continuar la tasca 

pedagògica de forma 

virtual. 

En farem una per tot el 

cicle.  

A la primera 

columna/apartat 

faríem una 

presentació i als altres 

apartats combinarem 

activitats relacionades 

amb els espais, 

emocions, 

psicomotricitat, 

sistemàtica i 

especialitats. 

A la Padlet 

penjarem les 

propostes 

Demanarem que 

com a mínim a 

dues d’aquestes 

propostes hi hagi 

un retorn. 

 

Videoconferència  

amb tot el grup 

classe. 

Es faran 

videotrucades durant 

la quinzena. També 

de manera individual 

quan sigui 

l’aniversari. I sempre 

que es cregui 

necessari per tal de 

fer un bon 

acompanyament 

(tant a nivell 

emocional com 

d’aprenentatges). 

Durant la mateixa 

videotrucada es 

parlarà també amb 

les famílies. 

Les informacions 

generals es faran a 

través del grup de 

WhatsApp. 

En cas que les 

famílies necessitin 

parlar amb les 

mestres de manera 

individual podran fer-

ho via WhatsApp. 
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14.2 Mitjans (1r,2n i 3r) 

 

NIVELL
  

MÈTODE DE TREBALL I 
RECURSOS DIDÀCTICS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
INDIVIDUAL 
AMB L’ALUMNE 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

1r 

2n 

 

Padlet setmanal:  

-Laboratori de nombres, 

Bmath. 

-Llibreta d’aula. 

-Biblioteca d’aula, textos de 

comprensió lectora. 

-Especialitats: 

anglès: penjar vídeos de 

contes, cançons, jocs i 

activitats de comprensió i 

expressió oral.  

-Activitats complementàries.  

Videoconferència 

setmanal 

explicant la Padlet 

i avançant algun 

contingut 

curricular (mates, 

llengua…) 

Es faran 

videotrucades a 

aquells alumnes 

que no s’han 

pogut connectar a 

la 

videoconferència i 

casos en concret 

que necessitin 

més seguiment 

(vulnerables, 

NEE…).  

Els missatges es 

transmetran a 

través del 

WhatsApp. 

3r Padlet setmanal: 

-Laboratori de nombres, 

Bmath. 

-Llibreta d’aula. 

-Llibre de competències 

bàsiques de català i 

comprensió lectora de 

castellà. 

- English: Activity 

book:  “Tiger team” i Pupil’s 

book per poder fer les 

lectures, grammar, 

vocabulary… 

També posar a la Padlet 

activitats complementàries de 

comprensió i expressió oral i 

escrita, cançons, jocs... 

- Activitats complementàries. 

Videoconferència 

setmanal 

explicant la Padlet 

i avançant algun 

contingut 

curricular (mates, 

llengua…) 

Es faran 

videotrucades a 

aquells alumnes 

que no s’han 

pogut connectar a 

la 

videoconferència i 

casos en concret 

que necessitin 

més seguiment 

(vulnerables, 

NEE…)  

Els missatges es 

transmetran a 

través del 

WhatsApp. 
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14.3. Grans (4t, 5è i 6è) 

CONFINAMENT PARCIAL (15 dies): 

NIVELL
  

MÈTODE DE TREBALL I 
RECURSOS DIDÀCTICS 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB EL GRUP 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
INDIVIDUAL AMB 
L’ALUMNE 

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL 
CONTACTE 
AMB LA 
FAMÍLIA 

4t, 5è, 

6è 

Classroom i Drive durant 

els 15 dies. El drive serà 

per crear i endreçar 

documents i presentacions. 

El Classroom s’utilitzarà per 

presentar, entregar i 

retornar tasques. 

Primera setmana: Treball 

amb llibres de comprensió 

de castellà i CB de català, 

laboratori de nombres de 

matemàtiques, quadern 

d’anglès. Es tindran 

preparades fitxes 

d’expressió escrita, 

problemes matemàtics i 

operacions. 

Segona setmana: Els 

alumnes es prepararan una 

conferència de temàtica 

voluntària que presentaran 

al tornar a l’escola. Aquesta 

feina es combinarà amb 

alguna activitat de llengua i 

matemàtiques. 

El dilluns de la 

segona setmana 

es realitzarà un 

Meet grupal, per 

explicar les 

tasques i ajudar 

en l’organització. 

Seguiment 

individual a través 

del Meet, trucada o 

Mail, pels alumnes 

que necessitin 

ajuda. 

Seguiment amb 

les famílies quan 

es detecta una 

necessitat. Es 

realitzarà a 

través de 

WhatsApp, Mail 

o trucada. 

 

En cas d’un tancament parcial del centre el treball telemàtic el realitzarà 

únicament els mestres que estiguin confinats a casa seva. Els mestres que es 

quedin al centre continuaran el treball presencial amb la resta d’alumnes.  


