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2 INTRODUCCIÓ 

La situació que estem vivint a les escoles, derivada de l’epidèmia provocada 

per la Covid-19 ha comportat que les autoritats decretessin inicialment el 

tancament dels centres i posteriorment un estat d’alarma que s’anirà allargant 

fins que aquesta epidèmia es doni per controlada. 

Aquest fet ens ha portat a una situació nova per a tots, en que els alumnes 

han d’estar a casa, lluny de l’activitat educativa del centre. En un principi, en 

que creiem que aquesta situació es podria allargar poc l’escola, seguint les 

directrius del departament, va adreçar a les famílies activitats i tasques de 

suport, en que no s’avançaven continguts i aquestes no eren avaluables. 

Tornant de les vacances de Setmana Santa, i seguint igualment les noves 

directrius del departament, procurarem reiniciar el trimestre amb propostes de 

treball que ens permetin anar avançant en els continguts essencials de cada 

curs i adaptar-los a la situació de cada família. 

Aquest document pretén adaptar l’organització del centre a aquesta nova 

situació. No cal dir que des de l’escola som conscients que la nostra tasca pren 

tot el sentit quan aquest acompanyament es presencial. Però volem 

reorganitzar la nostra tasca per mirar de fer l’acompanyament emocional i 

pedagògic dels nostres alumnes. 

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 els seus organismes autònoms, als efectes de 



 

PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19 CURS 19-20 

preservar al màxim la salut dels empleats públics i contribuir 

decididament a contenir el risc de contagi. 

Tot i això, aquestes mesures, així com els plans de contingència, s’hauran 

d’adequar a l’evolució de l’epidèmia i s’atendran, en qualsevol cas, a les 

instruccions i directrius de les autoritats sanitàries i a l’evolució del pla 

d’emergències PROCICAT, per malalties emergents. 

Davant l’ampliació del confinament és recomanable donar continuïtat a 

l’activitat formativa per ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge 

amb propostes educatives que arribin a tot l’alumnat. 

L’Escola Francesc Macià d’Òrrius, per respondre a aquesta situació estableix 

aquest Pla de Contingència sempre pendent de l’evolució de la situació per tal 

d’adaptar-s’hi. 

Aquesta planificació no serà rígida però s’estableix com una base per afrontar 

la situació i unificar criteris organitzatius, de funcionament i sobretot 

pedagògics. 
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3 MARC LEGAL 

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

Departament d’Educació pels seus diversos canals. I dels diferents decrets que 

estableixen l’estat d’alarma actual. 

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

instruccions, decrets, recomanacions i orientacions pot ésser ampliada. 

● 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 de contingència del Departament d’Educació.1 

● Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als 

alumnes a causa del tancament pel coronavirus.1 

●  Pla d’acció centres educatius en línia. 1 

● 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. 1 

● Comunicat de la Direcció General de Centres Públics sobre el retorn 

de quotes úniques. 1 

●  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. 1 

 

 

 

                                       
1 Aquest document es de treball intern entre departament i centres, cal autorització 

per accedir-hi 

http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/noticies/Any_2020/Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf
http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/noticies/Any_2020/Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf
http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/noticies/Any_2020/Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf
http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/noticies/Any_2020/Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf
http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/noticies/Any_2020/Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf
http://politiquesdigitals.gencat.cat/web/.content/informacio_departamental/noticies/Any_2020/Instruccio-3_2020-mesures-SARS-Covid_2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1L7PfruVx63UnuX9V_Y3UUIiDqY9EtW5l/view
https://drive.google.com/file/d/101jVcz8MY8G1xb0nfStuYt_fleV1edPK/view
https://drive.google.com/file/d/101jVcz8MY8G1xb0nfStuYt_fleV1edPK/view
https://drive.google.com/file/d/1BD8eQjnpMgv04RT8LDloWP4bXvamUrj3/view
https://drive.google.com/file/d/1b2kDRycX2KK97GsK2tR2nrQ3Q84HSZ7n/view
https://drive.google.com/file/d/1b2kDRycX2KK97GsK2tR2nrQ3Q84HSZ7n/view
https://drive.google.com/file/d/1b2kDRycX2KK97GsK2tR2nrQ3Q84HSZ7n/view
https://drive.google.com/file/d/1--x0DmwbjAXUpxmktpd2QjO-TAXBMz6t/view
https://drive.google.com/file/d/1--x0DmwbjAXUpxmktpd2QjO-TAXBMz6t/view
https://drive.google.com/file/d/1-6IKsNN0bYNQngMv-V02jHq0hh9t9_-h/view
https://drive.google.com/file/d/1-6IKsNN0bYNQngMv-V02jHq0hh9t9_-h/view
https://drive.google.com/file/d/1-6IKsNN0bYNQngMv-V02jHq0hh9t9_-h/view
https://drive.google.com/file/d/1-6IKsNN0bYNQngMv-V02jHq0hh9t9_-h/view
https://drive.google.com/file/d/1-6IKsNN0bYNQngMv-V02jHq0hh9t9_-h/view
https://drive.google.com/file/d/1-6IKsNN0bYNQngMv-V02jHq0hh9t9_-h/view
https://drive.google.com/file/d/1-6IKsNN0bYNQngMv-V02jHq0hh9t9_-h/view
https://drive.google.com/file/d/1-6IKsNN0bYNQngMv-V02jHq0hh9t9_-h/view
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4 OBJECTIUS DEL PLA 

Aquest pla s’estableix per tal d’establir i organitzar el dia a dia del centre en 

aquesta situació excepcional per tal de: 

● Donar suport emocional i pedagògic als nostres alumnes, per 

tal de superar una situació complicada i estressant. 

● Donar suport a les famílies en l’acompanyament dels seus 

fills i filles, tenint en compte que la situació a cada casa és única i 

per tant ens hem d’adaptar a aquestes diferents realitats. 

● Establir les prioritats de la PGAC pel que fa a la resta del 

curs, entenent que la situació actual no permet continuar el curs 

com estava pensat i que caldrà prioritzar els elements essencials per 

mirar d’assolir-lo en les millors condicions possibles. Serà funció de 

l’equip directiu determinar aquestes prioritats, tenint en compte el 

volum de feina i les necessitats de claustre i alumnat. 

5 ACCIÓ TUTORIAL 

5.1 Seguiment alumnat 

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

informació de cada alumne i informar, setmanalment, a l’equip directiu sobre el 

seu progrés en les tasques encomanades i sobre la seva situació personal i 

emocional. A les reunions de cicle es farà seguiment de l’alumnat que no fan 

les tasques intentant esbrinar motius i posar mesures. 
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El/la tutor/a ha de vetllar per: 

● L'acompanyament emocional i l’educació emocional de l’alumnat. 

● L'assoliment progressiu de les competències bàsiques. 

● Coordinació de tots els mestres i les mestres que incideixen en un 

mateix alumne/a. 

5.1.1 Seguiment famílies 

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, ordinària i general, es farà principalment per correu electrònic 

i, les tasques que s’adrecin a l’alumnat es faran arribar també a les famílies. 

Es pot utilitzar, si es creu convenient, l’eina hangouts per a reunions o 

trobades amb les famílies. 

S’aplicarà el principi d’equitat i de sostenibilitat. El/la tutor/a pot establir límits 

a la comunicació. 

El/la tutor/a pot aportar tasques d’ampliació si ho considera oportú, però no 

n’està obligat. 

El/la tutor/a haurà d’aportar les informacions generals del grup via correu 

electrònic i web. 

Es tindrà en compte els criteris i orientacions establertes en l’apartat de 

comunicació del punt de mesures extraordinàries d’aquest mateix document. 
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6 SEGUIMENT PEDAGÒGIC 

6.1 Organització curricular 

6.1.1 Criteris d’avaluació 

A l'espera dels criteris generals que el Departament d’Educació publicarà en 

forma de noves orientacions a partir del 13 d'abril, la docència s'haurà de fer 

de forma virtual i l'avaluació també serà qualificadora. 

Els docents hauran d’adaptar els criteris d’avaluació a la realitat de 

confinament i posterior tornada a la normalitat establint com a prioritaris 

aquells relacionats amb els ítems de promoció del centre. 

A les entrevistes amb les famílies es valoraran les possibilitats de cada infant i 

es personalitzaran els aprenentatges a assolir. 

Es prioritzaran els aspectes emocionals als acadèmics. 

Als alumnes amb pla de suport individual se’ls adaptarà aquest per respondre a 

la nova situació. 

Els criteris d’avaluació es revisaran bisetmanalment per anar-los adaptant a 

l’evolució de la situació. 

6.1.2 Avaluació qualificadora 

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. 
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L’avaluació de l’alumnat prendrà en consideració els diferents elements més 

essencials 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 de co-

avaluació i es facilitarà el coneixement previ dels criteris d’avaluació. Caldrà, 

a més, garantir als alumnes un retorn qualitatiu dels resultats assolits, per 

implicar-los en el seu procés d’aprenentatge. 

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

procés d’avaluació. 

En el supòsit que el progrés de l’alumne no sigui adient, s’establiran mesures i 

suports per atendre les seves necessitats educatives per poder seguir el procés 

educatiu. 

6.1.3 5.3-La promoció 

Aquesta es basarà en el grau d’adquisició de les competències pròpies de cada 

àmbit atesos els criteris d’avaluació definits per a cada alumne i atenent a la 

previsible avaluació diagnòstica interna que es farà si hi ha un retorn a les 

aules: 

Entenent l’excepcionalitat del moment es prioritzarà la promoció dels alumnes 

al següent curs, tan sols es considerarà la retenció en els casos molt evidents 

que aquesta sigui d’utilitat per a l’alumne/a i prèvia acord amb la família. 

És la comissió d’avaluació la que decideix la promoció o repetició de 

l’alumne/a, atenent a criteris de: 

● Possibilitats cognitives de l’alumne/a. 

● Col·laboració de la família. 
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● Actitud de l’alumne/a. 

● Capacitat d’adaptació de l’alumne/a a un nou grup. 

6.2 Organització pedagògica 

6.2.1 Generals del centre 

● Les activitats han de respectar els criteris formals fixats a les NOFC i 

contenir l’encapçalament fixat per l’escola. 

● Les activitats han de respectar la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

● Les activitats seguiran els criteris del document “Criteris pel 

desenvolupament de l’acció educativa...” del departament de polítiques 

educatives i s’adaptaran també al document que està previst que es 

publiqui el proper 13 d’abril. 

● Seran de caràcter globalitzat, engrescadores i motivadores, significatives 

pels infants i el registre ha de ser de molts formats diferents (escrit, 

imatge, vídeo,...) 

● Les activitats han de contemplar la realitat de cada alumne/a i si s’escau 

s’han d’adaptar a aquesta. 

● Als alumnes amb necessitats educatives específiques se’ls farà un 

seguiment des de l’equip d’atenció a la diversitat i en el cas dels de 

necessitats derivades de desavantatge educatiu des de la Comissió 

Social. 

● S’establirà un contacte estret i fluid amb les famílies i, si és possible, un 

mínim d’un contacte, via videotrucada, amb el hangouts corporatiu, amb 

l’alumne/a. 
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● Setmanalment s’enviaran recomanacions d’activitats de caràcter 

globalitzat, adaptades a cada nivell. Aquestes es penjaran també a la 

web de l’escola. I en farem arribar un resum a les famílies. La 

planificació, en caràcter generals serà: 

Set. Dll Dt Dx Dj Dv 

1a Tasques 

1a 

setmana 

   Retorn per part de l’alumnat 

2a Tasques 

2a 

setmana 

 Retorn al 

alumnat 

correccion

s 1a 

setmana 

 Retorn tasques 2a setmana 

Retorn, per part dels 

alumnes de les correccions 

demanades 

● Els tutors i les tutores adaptaran les activitats a les possibilitats de cada 

alumne/a, a les seves circumstàncies i la seva capacitat. 

● Es prioritzarà l’adquisició d’hàbits i els aspectes emocionals. 

● Les tasques de les diferents àrees es trametran a través del tutor/a. 

● Es tindran en compte propostes d’autoavaluació, tant dels aprenentatges 

com de la satisfacció. 

● S’informarà dels objectius de l’activitat i dels d’avaluació. 

● Fomentar l’autonomia de l’alumne/a i planificació de la setmana per part 

de l’alumnat. 

  



 

PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19 CURS 19-20 

6.2.2 Petits (P3 a 2n) 

● Els objectius que s’establiran seran pocs per a cada activitat proposada 

(1-2) 

● Les pautes d’autoavaluació seran tancades i amb format molt visual 

(emoticones?) 

● El contacte amb l’alumnat serà a través de les famílies. 

● Les tasques s’enviaran a través dels correus de les famílies i els blogs de 

l’aula. 

● En general seran tasques gens o poc vinculades a les pantalles. 

● Flexibilitat segons edat. 

● Contactes de grup, en la mesura que sigui possible en gran grup o en 

petit grup mirarem de fer alguna videoconferència. 

● Les tasques encomanades no hauran d’excedir una hora diària. 

6.2.3 Grans (3r a 6è) 

● Contacte setmanal a través del correu de l’alumnat, mantenir contacte 

amb les famílies. 

● Establir 1-2 trobades d’aula setmanals, hangouts. 

● El contacte amb l’alumne/a pot ser en petit grup o grup sencer. Al 

contacte es treballaran aspectes emocionals, acompanyament acadèmic 

i resolució de dubtes. 

● Criteris d’avaluació, entre 3-4 per activitat. 

● Pautes d’autoavaluació d’aprenentatges en forma de rúbriques, i 

d’emoticones els de satisfacció. 

● Eines: 

o CM, Mail i drive, formularis per l’autoavaluació. 
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o CS, Mail, drive, classroom i formularis per l’autoavaluació. 

● Les tasques encomanades no hauran d’excedir les 2 hores diàries. 

7 ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

7.1 Calendari 

Atenent a la falta de previsió d’una data de retorn als centres educatius, el 

calendari escolar s’anirà revisant segons evolucioni la situació. Les diferents 

activitats, sortides i festes seran anul·lades o re-calendaritzades. 

7.1.1 Coordinació de centre 

Mentre duri el confinament es fixa el següent horari de reunions i es manté el 

calendari de claustres docents: 

Dll Dt Dx Dj Dv 

Equip 

Directiu 

 10:00 

Claustre 

 

Equip 

Directiu 

Reunió de nivell 

planificació 

tasques 

Cicle Petits Cicle Grans   

CAD    

Els claustres es faran, ordinàriament, cada quinze dies. En un principi el 15 i el 

29 d’abril. 

L’horari el pot establir cada cicle o nivell però s’utilitzarà el calendari de 

reunions de centre per a coordinar aquestes reunions per tal que tots els 

mestres implicats hi puguin participar. 

https://calendar.google.com/calendar?cid=ZXNjb2xhb3JyaXVzLmNhdF9iZjVlY3RwOGg3aGRmaTY2MW92bGw4ZzhyOEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://calendar.google.com/calendar?cid=ZXNjb2xhb3JyaXVzLmNhdF9iZjVlY3RwOGg3aGRmaTY2MW92bGw4ZzhyOEBncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
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El centre també hem organitzat (a traves de l’aplicació google calendar) un 

calendari de videoconferències, en ell es publicaran totes les activitats virtuals 

de grup per tal de coordinar els mestres i famílies implicades, fer-ne difusió a 

través de la web i facilitar l’accés d’aquells que, pel que sigui, no han rebut la 

convocatòria específica. 

Algun membre de l’equip directiu participarà a les reunions per tal de poder 

coordinar l’actuació i la línia d’escola i poder informar de les últimes novetats. 

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

del centre atenent a què és un entorn fiable, segur i s’ajusta a les normes de 

ciberseguretat per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball. 

Abans que finalitzi l’abril, es convocarà una reunió del Consell escolar del 

centre per tractar l’enfocament de l’escola respecte el tercer trimestre. Alhora 

que se’l mantindrà informat, setmanalment, de les principals decisions presses. 

7.2 Coordinació i formació de centre 

 

7.2.1 Coordinació amb els agents externs 

Es manté un contacte directe amb l’Ajuntament: 

● Es manté el contacte amb el regidor d’educació i l’alcalde. 

● Els recursos de l’Ajuntament estan a la disposició de l’escola per atendre 

diversos supòsits. 

Es manté contacte directe amb els serveis educatius: 

● Es mantenen les reunions de la Comissió Social i la CAD amb la 

psicòloga de l’EAP. 

https://calendar.google.com/calendar?cid=ZXNjb2xhb3JyaXVzLmNhdF9jOTEzYWh1ZG0yOGtyamxpYjg2M21lbDFqc0Bncm91cC5jYWxlbmRhci5nb29nbGUuY29t
https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Normes-de-ciberseguretat-per-a-la-prestacio-de-serveis-en-la-modalitat-de-teletreball
https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Normes-de-ciberseguretat-per-a-la-prestacio-de-serveis-en-la-modalitat-de-teletreball
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● Es manté el contacte amb el CRP per gestionar les formacions en centre 

i els projectes d’innovació pedagògica. (Xarxa de Competències 

Bàsiques). 

7.2.2 Formació de centre 

● Es manté el contacte amb la formació de la UAB sobre el projecte 

“llegim en parella”. 

● Es continuarà de forma virtual la formació interna de Xarxa de 

Competències Bàsiques. 

● En la mesura del possible, es realitzarà la formació d’art mitjançant 

hangout que s’havia iniciat durant el curs. 

7.3 Organització del professorat 

7.3.1 Tasques del professorat (Tutors) 

● Recavar la informació necessària per avaluar la situació de cada infant 

per adaptar els aprenentatges a la realitat de cada alumne. 

● Hauran d’establir, mínim, un contacte setmanal amb l’alumnat via 

hangouts per fer tasques de suport emocional, acompanyament 

acadèmic i resolució de dubtes: 

o Es poden planificar contactes en petit grup i grup sencer. 

o No es faran lliçons online. 

o Han d’establir tasques d’auto i co-avaluació. 

● Hauran d’establir, mínim, un contacte bisetmanal amb les famílies per 

fer el seguiment personalitzat de la situació de cada alumne. El 

seguiment pot ser via correu electrònic o via hangouts. 
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● Hauran de dissenyar propostes setmanals, des de diferents àmbits 

curriculars, amb calendari de lliurament i amb la possibilitat de fer un 

retorn de les activitats realitzades a l’alumnat per afavorir la millora dels 

aprenentatges. 

● Hauran d’establir una avaluació formadora de l’alumnat, fent partícip 

aquest del seu procés perquè es pugui regular dins del seu propi 

aprenentatge. 

● Hauran de centralitzar tota la informació dels alumnes del seu grup i 

coordinar-se amb els mestres i les mestres especialistes. 

● Caldrà mantenir informat a l’equip directiu de les tasques encarregades. 

● Altres tasques que encomani l’equip directiu. 

7.3.2 Tasques del professorat (Especialistes) 

● Hauran de dissenyar propostes setmanals, a poder ser integrades en les 

tasques globalitzades que es proposin, amb calendari de lliurament i 

amb la possibilitat de fer un retorn de les activitats realitzades a 

l’alumnat per afavorir la millora dels aprenentatges. 

● Hauran d’establir una avaluació formadora de l’alumnat, fent partícip 

aquest del seu procés perquè es pugui regular dins del seu propi 

aprenentatge. 

● L’especialista d’educació especial haurà de fer el seguiment dels 

alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i establir ponts 

entre els tutors i els agents externs. Hauran de participar de les 

entrevistes inicials i fer una tasca de suport adaptant les activitats 

d’aquests alumnes. 

● Altres tasques que encomani l’equip directiu. 
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8 MESURES RELLEVANTS 

8.1 Connectivitat i dispositius 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 està fent un estudi per dotar d’equipaments i 

connectivitat a totes les famílies que ho necessitin. Sobretot les famílies en 

situació de vulnerabilitat. 

La situació actual de l’escola és: 

Total d’alumnes 98 

Total de famílies sense accés a internet 2 (3 alumnes) 

Total de famílies amb un accés limitat a 

internet 

3 (6 alumnes) 

Total de famílies sense equipament 

(ordinador o tablet) 

6 (8 alumnes) 

Total de famílies amb ús compartit 

d’equipament 

16 (26 alumnes) 

Total de docents 14 

Total de docents amb ús compartit 

d’equipament 

1  

http://xtec.gencat.cat/web/.content/centres/Pla-centres-educatius-en-linia.pdf


 

PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19 CURS 19-20 

Pendents de les propostes del Departament per pal·liar aquesta situació s’està 

treballant la possibilitat de distribuir equips de l’escola a les famílies que ho 

precisin i de dotar de connexió a les famílies que no en poden disposar. 

(Aquesta actuació només serà possible prèvia autorització del Departament de 

Salut o el d’Educació per poder entrar al centre). 

8.2 Comunicació amb les famílies 

Durant la primera setmana de trimestre, del 14 al 17 d’abril, la direcció de 

l’escola convocarà reunions amb les famílies, a través de la plataforma 

hangouts, per tal d’explicar com s’organitzarà el nou trimestre i aclarir 

qualsevol dubte que les famílies poguessin tenir. En aquesta reunió hi 

participaran els tutors de cada grup. 

L’eina principal de comunicació amb les famílies serà el correu electrònic. 

A l’escola hi ha una famílies sense correu electrònic. Se’ls fan arribar les 

notificacions a través de trucada telefònica. 

Els correus corporatius dels tutors de cada grup es van informar a les reunions 

d’aula i estan publicats a l’espai web de l’escola. 

Pel contacte directe i immediat amb les famílies i l’alumnat s’utilitzarà l’eina 

hangouts vinculada als comptes corporatius dels docents. 

S’ha facilitat a cada tutor o tutora els correus electrònics i telèfons mòbils de 

les famílies del seu grup. (Totes les famílies de l’escola disposen de telèfon 

mòbil). 

Respecte als contactes amb les famílies es mantindran els següents criteris: 
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● Els tutors/es procuraran contactar amb totes les famílies de la seva aula 

de forma directa, com a mínim, un cop cada 15 dies. Es preveu que 

puguin contactar per trucada o videotrucada amb dos alumnes cada dia. 

● Aquest contacte serà a través de: 

o Hangouts amb el correu de centre. 

o Trucada, posant el número en ocult. 

● Es respectarà els dies de festa i l’horari laboral (entre les 8 i les 18h), 

només en cas de comunicació urgent es pot sortir d’aquests horaris. 

● La comunicació a través de mail es farà entre les 8 i les 20:00, en cas 

que es prepari fora d’aquest horari s’utilitzarà la programació de mails i 

tasques. 

8.3 Aspectes econòmics 

Atenent al comunicat de la Direcció general de centre públics 2, les quotes i les 

aportacions de les famílies per a material escolar, equipaments i sortides 

programades dins l’activitat reglada es perceben des dels centres, es 

retornaran els imports corresponents a les setmanes que els centres hagin de 

romandre tancats, i fins a la tornada a la normalitat. 

A l’escola aquestes instruccions s’aplicaran de la següent forma: 

● Sortides, no hi ha cap sortida prevista. 

● Material, es retornarà la part proporcional de la quota (al voltant dels 3€ 

setmana. Aquest retorn es farà un cop acabat el confinament i a través 

de la plataforma TPV. 

                                       
2 Aquest document es de treball intern entre departament i centres, cal autorització 

per accedir-hi 

https://drive.google.com/file/d/1--x0DmwbjAXUpxmktpd2QjO-TAXBMz6t/view
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● Colònies, es congelen els pagaments i a finals d’abril l’Equip Directiu, 

prèvia consulta al claustre i al Consell Escolar prendrà una decisió sobre 

si es poden fer, si s’ajornen o si es cancel·len.. 

8.4 Preinscripció i matrícula 

El Departament d’Educació ajorna tots els tràmits relacionats amb el 

procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de tots els 

ensenyaments, en totes les etapes. 

El Departament està treballant per tal que els diferents processos de 

preinscripció i matriculació es puguin dur a terme amb totes les garanties. Al 

mateix temps, es treballa per tal d’adequar els tràmits pensant en les 

circumstàncies actuals. 

Quan es conegui el calendari i el procediment a seguir, l’equip directiu 

informarà a totes les famílies que havien contactat amb l’escola per participar 

de les visites individualitzades de portes obertes i a totes les famílies de 6è. 

 



 

 

 

Resolució del Director del centre Escola Francesc Macià, d’Òrrius 

per la qual aprova el Pla de Contingència COVID-19 pel curs 

2019-20. 

 

Com a director del centre Escola Francesc Macià, d’Òrrius, 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 6 d’abril de 2020. 

RESOLC: 

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

Comunicar aquesta 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. 

 

 

 

Òrrius, 6 d’abril de 2020 

 

 

El director 
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