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1. PLA DE TREBALL EN CONFINAMENT PARCIAL 

S’entén per confinament parcial quan un alumne o un grup d’alumnes d’un mateix grup estable de convivència no poden 
assistir a l’escola a causa de la COVID-19. 

Nivell 
educatiu 

Mètode de treball i recursos didàctics 
previstos 

Recursos 
didàctics de 
l’alumnat 

Mitjà i periodicitat del 
contacte individual 
amb l’alumnat 

Mitjà i periodicitat del 
contacte amb la 
família 

P3 – P4 – P5 No es preveu enviar propostes 
didàctiques. 

Sí que es contempla la possibilitat de fer 
arribar alguna tasca o proposta treballada 
a l’aula a través del correu electrònic de 
les famílies. 

Fitxes. Trucada telefònica 
sempre que sigui 
necessari. 

Trucada telefònica i/o 
correu electrònic. 

1r – 2n Es facilitaran les tasques programades 
per aquests dies. 

A més, es podran enviar aclariments i 
propostes didàctiques a través del correu 
electrònic de les famílies. 

Fitxes i/o llibres 
de text. 

Trucada telefònica 
sempre que sigui 
necessari. 

Trucada telefònica i/o 
correu electrònic. 

3r – 4t Es facilitaran les tasques programades 
per aquests dies (plans de treball). 

A més, es podran enviar aclariments i 
propostes didàctiques a través del correu 
electrònic de les famílies. 

També es contempla la possibilitat 
d’enviar propostes didàctiques a través 
del classroom. 

Llibres de text, 
llibretes, plans de 
treball i/o fitxes. 

Trucada telefònica 
sempre que sigui 
necessari. 

Trucada telefònica i/o 
correu electrònic. 
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5è – 6è Es facilitaran les tasques programades 
per aquests dies (plans de treball). 

A més, es podran enviar aclariments i 
propostes didàctiques a través del correu 
electrònic dels alumnes i de les famílies. 

S’enviaran propostes didàctiques a través 
del classroom. 

Llibres de text, 
llibretes, plans de 
treball i/o fitxes. 

Correu electrònic de 
l’alumne i/o trucada 
telefònica sempre que 
sigui necessari. 

Trucada telefònica i/o 
correu electrònic. 

2. PLA DE TREBALL EN CONFINAMENT TOTAL 

El confinament total, fa referència quan el conjunt d’alumnes d’un o més d’un grup estable no pot assistir al centre educatiu per 
la COVID-19. 

Nivell 
educatiu 

Mètode de treball i 
recursos didàctics 
previstos 

Recursos 
didàctics de 
l’alumnat 

Mitjà i 
periodicitat del 
contacte amb 
el grup  

Mitjà i periodicitat del 
contacte individual 
amb l’alumnat 

Mitjà i periodicitat del 
contacte amb la 
família 

P3 – P4 – P5 S’enviaran setmanalment 
les propostes didàctiques a 
través del correu electrònic 
de les famílies. 

També s’utilitzarà el Padlet 
de cicle. 

- Vídeo tutories 
setmanals. 

Trucada telefònica 
sempre que sigui 

necessari . 

Correu electrònic, 
trucada telefònica i/o 
vídeo conferència. 

1r – 2n S’enviaran propostes 
didàctiques setmanals a 
través del correu electrònic 
de les famílies. 

Fitxes i/o 
llibres de 
text. 

Vídeo tutories 
setmanals. 

Trucada telefònica 
sempre que sigui 
necessari. 

Correu electrònic, 
trucada telefònica i/o 
vídeo conferència. 
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S’utilitzarà un model de Pla 
de Treball de Confinament 
(PTC) per concretar les 
tasques a realitzar 
setmanament. 

També es podrà utilitzar el 
Padlet d’aula. 

3r – 4t S’enviaran propostes 
didàctiques setmanals a 
través del classroom. 

S’enviarà el Pla de Treball 
de Confinament (PTC) 
setmanal al correu 
electrònic de les famílies. 

Llibres de 
text, llibretes, 
plans de 
treball i/o 
fitxes. 

Vídeo tutories 
setmanals. 

Vídeo tutoria o trucada 
telefònica sempre que 
sigui necessari . 

Correu electrònic, 

trucada telefònica 

i/o vídeo 

conferència. 

5è S’enviaran propostes 
didàctiques setmanals a 
través del classroom. 

S’enviarà el Pla de Treball 
de Confinament (PTC) 
setmanal al correu 
electrònic de les famílies i 
dels alumnes. 

Llibres de 
text, llibretes, 
plans de 
treball i/o 
fitxes. 

Vídeo tutories 
setmanals. 

Vídeo tutoria o trucada 
telefònica sempre que 
sigui necessari . 

Correu electrònic, 

trucada telefònica 

i/o vídeo 

conferència. 
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6è S’enviaran propostes 
didàctiques setmanals a 
través del classroom. 

S’enviarà el Pla de Treball 
de Confinament (PTC) 
setmanal al correu 
electrònic de les famílies i 
dels alumnes. 

Llibres de 
text, llibretes, 
plans de 
treball i/o 
fitxes. 

Vídeo tutories 
setmanals: 

- Projecte (DL) 

- Català (DM) 

- Anglès (DC) 

- Mates (DJ) 

- Castellà (DV) 

Vídeo tutoria o trucada 
telefònica sempre que 
sigui necessari . 

Correu electrònic, 

trucada telefònica 

i/o vídeo 

conferència. 

 

Els alumnes faran el retorn de les activitats i propostes educatives setmanalment o el dia que el mestre ho especifiqui. 


