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0. Introducció  
 

L’actual situació epidemiològica derivada pel virus SARS-CV-2 obliga a les direccions esco-

lars a realitzar revisions periòdiques acordades per les autoritats competents, especialment 

per les  

sanitàries. A conseqüència d’aquestes noves mesures imposades pel govern es fa necessari 

que el nostre centre adapti les mesures específiques previstes per a tots els centres de 

l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, amb l’objectiu de preservar 

al màxim la salut dels empleats públics i els nostres alumnes i contribuir a contenir el risc de 

contagi entre la comunitat educativa.  

 

Totes les mesures adoptades per l’escola Joan Casas per aquest curs 2020-2021 s’han dis-

senyat seguint les instruccions i directrius de les autoritats sanitàries, l’evolució del pla 

d’emergències PROCICAT per malalties emergents i les instruccions del Departament 

d’Educació per tal efecte.  

Atesa la incertesa en el control de la pandèmia es recomanable que el nostre centre disposi 

d’un pla de contingència per poder donar continuïtat a l’activitat escolar de l’alumnat en cas 

de confinament parcial/general i així poder garantir la continuïtat dels hàbits de treball escolar, 

les competències i habilitats de l’alumnat del grup classe que s’hagi de confinar.  

 

L’Escola Joan Casas, per donar resposta a aquesta situació estableix aquest Pla de Contin-

gència, sempre revisable, pendent de l’evolució de la situació i les directrius dels ens compe-

tents, per tal de poder-se adaptar. Per tant, la planificació que en aquest document es recull 

és totalment flexible, però sí estableix la base per fer front a aquesta situació i unificar criteris 

d’organització, de funcionament i, sobretot, d’orientació pedagògica.  
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1. Organització de centre en cas de confinament 

 
Previsió i seguiment del calendari  

Davant la previsió que en qualsevol moment es pugui donar un brot infecciós en un grup es-

table, el calendari escolar del grup a confinar s’anirà revisant a 15 dies vista des del moment 

de la detecció del brot.  

Les diferents activitats, sortides i celebracions escolars seran anul·lades o es tornaran a pro-

gramar.  

 

Coordinació interna de centre  

Durant el període de confinament d’un determinat grup classe es fixa el següent horari de re-

unions i es manté el calendari de claustres. 

 

09:00-11:00 Dimecres Reunió equip directiu 

11:00-12’30 Dimecres Coordinació externs 

15’00-16’30 Dimecres Coordinació comunitats 

09:00-11’00 Dijous  Reunió comunitats. COS // CAD  

Dilluns/Divendres Sessions calendaritzades de treball en xarxa 

  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres  

- L’eina de comunicació serà el Meet de la Gsuite del centre, i l’equip directiu o el coordi-

nador digital seran els responsables d’obrir la sessió i comunicar-ho a través de correu 

electrònic corporatiu, amb les credencials per accedir-hi.  

- En el moment en que es detecti un possible brot en un grup classe es convocarà trobada en 

claustre i s’informarà al Consell Escolar via mail. Seran informats de la situació del grup 

classe a confinar i quin serà el pla d’actuació amb l’esmentat grup (si és que cal revisar 

aquest pla). Un cop finalitzat el període de confinament, es tornarà a informar al claustre i 

als membres del Consell Escolar via mail per notificar la reincorporació del grup i 

les condicions en les que es durà a terme aquesta reincorporació.  

- Es manté una comunicació fluïda amb l’AMPA a través de correu electrònic i WhatsApp 

corporatiu per acabar de coordinar tots aquells altres aspectes que afectin a l’associació.  

 

 

2. Connectivitat i dispositius digitals  
 

Per tal d’abordar una possible situació de confinament d’un o varis grups classe, el DEGC ha 

posat en marxa el Pla d’acció: centres educatiu en línia el qual proposa diferents mesures per 

tal de garantir la continuïtat del procés d’aprenentatge del nostre alumnat i acompanyar al 

nostre equip docent i a les famílies del centre en aquesta nova situació, sempre tenint en 

compte criteris d’equitat i de no fomentar les desigualtats socials. El DEGC està portant a 

terme un estudi per dotar d’equipament i connectivitat a totes les famílies del centre que ho 

necessitin, amb recursos del propi centre o bé dels ens municipals. Sobretot a aque-
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lles famílies en situació de vulnerabilitat. Tanmateix la situació actual de necessitats de dis-

positius i connectivitats del nostre centre és aquesta.   

  

Així, per aquest curs 2020-2021 l’equip directiu del centre ha decidit dotar a tots els alumnes 

de l’escola (des d’EI1 a EP6) d’un usuari i una contrasenya per accedir a la Gsuite del centre i 

ha organitzat una formació interna a docents orientada a l’aprofundiment i domini de les apli-

cacions de la Gsuite @escolajoancasas.cat.  

Cada grup estable doncs compta des de l’inici de curs d’un Classroom des del que es treballa 

a l’aula continguts de diferents àmbits per tal de familiaritzar a l’alumne en aquest entorn de 

treball.  

Donada la possibilitat que es produís una situació de confinament a l’inici d’aquest curs 2020-

2021 s’informa a les famílies de l’escola de la possibilitat de comprar un dispositiu 

igual o similar que els que es disposa al centre atesa la necessitat que els alumnes pogues-

sin disposar d’un ordinador personal per poder fer front a una possible situació de confina-

ment.  

La situació actual del centre, impossibilita la voluntat de distribuir equips de l’escola a les fa-

mílies que ho precisin, ni de dotar de connexió a internet a les famílies que per raons econò-

miques no en poden disposar. Cal realitzar l’estudi de suport wifi municipal. 

 
 

3. Canals comunicatius amb les famílies  
 

- L’eina de comunicació principal de l’equip directiu amb les famílies serà el correu electrònic 

(admin@escolajoancasas) i el telèfon.  

- L’eina de comunicació de l’equip docent amb les famílies serà a través del correu electrònic 

corporatiu assignat a cada tutoria. Les famílies seran informades dels correus de mestres 

docents del seu fill/a.  

 

A les famílies que no disposen de correu electrònic (0 famílies actualment) se’ls farà arribar 

les notificacions a través de paper o bé a través de la Comissió COS.  

 

Pel contacte directe i immediat amb l’alumnat d’Infantil i de Primària s’utilitzarà l’eina Meet, 

vinculada als comptes corporatius del propi mestre.  

 

S’han facilitat a tots els mestres, dins de l’usuari tutoria, totes les adreces de correu electrònic 

i telèfons de contacte de les famílies del seu grup classe. En cas de confinament, quan 

s’escaigui que el tutor/a hagi de posar-se en contacte amb les famílies, es realitzarà amb el 

seu telèfon particular i sempre afegint el prefix #31# per tal que entri la seva trucada com a 

número ocult.  

https://drive.google.com/file/d/1Y3kA0Fo5WKts2y1yW7kA9zbGdTOxI_39/view?usp=sharing
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4. Aspectes econòmics  

 
En el cas que el període de confinament sigui el mínim exigit pel Departament de Salut i 

PROCICAT (quinze dies), no es retornarà la quota, ni les aportacions de les famílies per a 

material escolar, equipaments i sortides programades dins l’activitat reglada, que es perceben 

des del centre. Només es retornarà l’import de la sortida i/o activitat cultural si es donés el cas 

que durant el període de confinament del grup o del centre hi hagués de programada una i no 

es pogués postposar.  

 

Només en el cas de que el període de confinament s’allargués més de 15 dies consecutius 

el centre retornarà la part proporcional de les despeses des de la data d’inici del confinament 

i fins a la tornada a la normalitat presencial al centre (càlcul per setmanes). Aquesta quota 

única que les famílies del centre abonen per un curs es divideix en diferents conceptes.  

Aquí teniu el detall. 

A totes les famílies que els seus fills/es finalitzen 6è aquest curs o bé siguin baixa pel proper 

curs 2021-2020 el retorn es farà a través de transferència bancària en aquelles famílies que 

hagin formalitzat el pagament d’aquesta quota per domiciliació bancària i per xec bancari no-

minal a aquelles altres que hagin formalitzat el pagament per aquest concepte en metàl·lic al 

centre si és el cas. Les despeses que tant una operació com l’altre suposin un càrrec per part 

de l’entitat bancària aniran a càrrec de les famílies.  

I a totes les famílies que continuen al centre en el curs 2021-2022 se’ls restarà aquest import 

de la primera quota de material del curs 2021-2022, la qual s’ha de pagar entre l’1 de juny i el 

31 de juliol de 2021 tot coincidint amb la confirmació de plaça i matrícula en el centre.  

La direcció de l’escola informarà convenientment de l’import a retornar o a restar de la prope-

ra quota de material un cop s’hagi reprès l’activitat escolar amb normalitat i al 100%.  

Aquí us deixem el detall del retor del curs 2019-2020. 

  

5. Organització pedagògica  

Ed. Infantil  

– S’establirà un contacte estret i fluid amb les famílies a través de correu electrònic i amb vi-

deotrobada per a cada grup classe.  

- Al classroom de l’aula els alumnes disposaran de les mateixes propostes i activitats de ca-

ràcter  

https://drive.google.com/file/d/1BZWxxk4HD2kNYI2_Hp_CMHzkx-fnWeoY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dx3qaA_6kh4HY2WIwVSwdkcPbe4qyxzE/view?usp=sharing
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globalitzador i adaptades que s’estan portant a terme a l’aula. Cada alumne disposarà d’un 

usuari i una contrasenya d’accés al classroom de l’aula.  

- L’escola ofereix el material imprès per qualsevol situació de confinament parcial amb una 

carpeta viatgera anomenada CONFIFOLDER. 

- La coordinadora de cicle amb el suport de la EE seran les encarregades de supervisar les 

activitats didàctiques proposades per a cada grup i nivell i assessorar a les tutores perquè 

aquestes propostes siguin adaptades a les circumstàncies del grup i les capacitats dels 

alumnes NESE. Tasca que es durà a terme des de l’inici de curs per assegurar que el procés 

de confinament no interfereixi en el ritme de treball del grup encara que sigui des de casa.  

- La MEE proporcionarà assessorament, material adaptat i recursos específics per a 

l’elaboració de les propostes a les tutores del grup classe.  

- Es prioritzarà el treball de l’àmbit de la lecto-escriptura, àmbit matemàtic i els projectes de 

medi  així com els aspectes emocionals expressats amb l’art, el cos i la música.  

 Cicle Inicial  

- S’establirà un contacte estret i fluid amb les famílies a través del mail tutorial i del centre.  

- El contacte amb l’alumne serà a través del Meet al mateix correu electrònic facilitat des del 

centre per al seu usuari a la Gsuite prèvia coordinació amb la família perquè els puguin 

acompanyar si s’escau.  

- Es programarà un Pla d’estudi compartit amb l’alumnat per establir les línies i els objectius 

diaris i/o setmanals. Es farà seguiment en trobada de matí i de tarda amb el grup estable i/o 

en petit grup. A través del Classroom de l’aula en el que els alumnes poden accedir amb el 

seu usuari personal, les famílies en poden fer seguiment de les propostes didàctiques i dels 

temps d’entrega a tutors/es i especialistes. Els àmbits de treball seran: Lingüístic (català, cas-

tellà i anglès), Matemàtic i propostes globals de medi.  

- El Pla d’estudi diari serà informat en la teletrobada matinal on  es donaran orientacions del 

plantejament diari d’aula i/o dels alumnes. Es realitzaran les indicacions de com fer el retorn 

de cadascuna d’aquestes activitats. Les activitats del Pla d’estudi s’han de dur a terme se-

gons determini el mestre docent de l’àrea. 

- El tutor/a vetllarà perquè les activitats proposades s’adaptin al màxim a la realitat del grup i 

a la diversitat de l’alumnat, així com dels recursos dels quals disposen a casa. Es vetllarà 

promoure un sistema d’estudi senzill i accessible per tots els/les alumnes sense la necessitat 

d’impressió d’activitats per part de la família.  
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- L’escola ofereix el material imprès per qualsevol situació de confinament parcial amb una 

carpeta viatgera anomenada CONFIFOLDER. 

- Les activitats hauran d’incloure una Rúbrica per a l’avaluació de la tasca i una Base 

d’Orientació per guiar a l’alumne/a en el desenvolupament de la tasca proposada.  

- Les activitats proposades comportaran aproximadament una hora de treball diari.  

- Els mestres poden reforçar els aprenentatge amb vídeos, plantejant reptes i activitats  

d’autoaprenentatge.  

 

Cicle Mitjà i Superior 

- S’establirà un contacte estret i fluid amb les famílies a través del mail del centre.  

- El contacte amb l’alumne s’establirà a través del seu correu electrònic i el Meet on es po-

dran convocar teletrobades en petit grup o de forma individualitzada si s’escau, per poder fer 

l’acompanyament acadèmic i resolució de dubtes que puguin aparèixer.  

- Es programarà un Pla d’estudi compartit amb l’alumnat per establir les línies i els objectius 

diaris i/o setmanals. Es farà seguiment en trobada de matí i de tarda amb el grup estable i/o 

en petit grup. A través del Classroom de l’aula en el que els alumnes poden accedir amb el 

seu usuari personal, les famílies en poden fer seguiment de les propostes didàctiques i dels 

temps d’entrega a tutors/es i especialistes. Els àmbits de treball seran: Lingüístic (català, cas-

tellà i anglès), Matemàtic i propostes globals de medi.  

- El Pla d’estudi diari serà informat en la teletrobada matinal on es donaran orientacions del 

plantejament diari d’aula i/o dels alumnes. Es realitzaran les indicacions de com fer el retorn 

de cadascuna d’aquestes activitats. Les activitats del Pla d’estudi s’han de dur a terme se-

gons determini el mestre docent de l’àrea. 

- El tutor/a vetllarà perquè les activitats proposades s’adaptin al màxim a la realitat del grup i 

a la diversitat de l’alumnat, així com dels recursos dels quals disposen a casa. Es vetllarà 

promoure un sistema d’estudi senzill i accessible per tots els/les alumnes sense la necessitat 

d’impressió d’activitats per part de la família.  

- L’escola ofereix el material imprès per qualsevol situació de confinament parcial amb una 

carpeta viatgera anomenada CONFIFOLDER. 

- Les activitats hauran d’incloure una Rúbrica per a l’avaluació de la tasca i una Base 

d’Orientació per guiar a l’alumne/a en el desenvolupament de la tasca proposada.  

- Les activitats proposades comportaran màxim dues hores de treball diari.  

- Els mestres poden reforçar els aprenentatge amb vídeos, plantejant reptes i activitats  

d’autoaprenentatge.  
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Aspectes comuns  

- Les activitats han de respectar la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personal i garantia de drets digitals.  

- Les activitats no poden contenir publicitat, promocionar activitats privades ni utilitzar material 

de tercers no autoritzat.  

- Les activitats han de contemplar la realitat de cada alumne i, si s’escau, s’han d’adaptar a 

aquesta. Fins i tot hi ha la possibilitat de crear classroom personalitzat a un determinat alum-

ne/a si així ho considera l’equip docent.  

- Als alumnes NESE se’ls farà un seguiment des de l’equip d’Atenció a Diversitat de l’escola i, 

en el cas dels alumnes amb necessitats SSD des de la COS també.  

 

 

6. Organització de l’equip docent  
 

Horari de l’equip de mestres  
Ta 
 

Tasca Càrrega horària 

Acompanyament i atenció a l’alumnat 2’5h x dia (12’5h setmanals) 

Acompanyament i atenció a les famílies (correus i 
videotrobades) 

1’0h x dia (5h setmanals) 

Preparació i correcció de tasques, creació de ma-
terials, programació, etc 

2’5h x dia (12’5h setmanals) 

Reunions de coordinació 3h setmanals (mestres) 
4h setmanals (coordinadors) 

Encàrrecs de direcció 2h setmanals (mestres) 
3h setmanals (coordinadors) 

Total hores setmanals 35 h mestres 
37 h coordinadors 

Càrrega horària  
T 

 

Tasques del tutors 
 

 - A l’inici del curs 2020-2021 l’equip de mestres han concretat les programacions didàctiques 

i els criteris d’avaluació per aquest primer quadrimestre tenint present els objectius curriculars 

dels nivells educatius i els criteris avaluatius d’etapa. Les sessions de trobada entre tutors i 

especialistes estaran centrades en optimitzar els continguts claus compartits per àrees, els 

projectes vinculats amb el medi natural, social i cultural i amb el projecte STEAM centrat en la 

Riera SAV com a projecte interdisciplinar d’escola. Els acords i les programacions queden 

compartides a la unitat compartida del DRIVE.  

- A l’inici de curs, tot l’equip docent vetllarà perquè tots els alumnes siguin donats d’alta a la 

seva aula virtual al Classroom.  
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- Un cop l’equip directiu ha informat a les famílies del grup classe al que s’ha de confinar, els 

tutors/es (en cas de que no siguin ells/es els que presentin simptomatologies relacionades 

amb el CoViD-19) es posaran en contacte via correu electrònic per informar del Pla de Treball 

del classroom i es donarà les orientacions per poder acompanyar al fill/a juntament amb les 

indicacions de com fer el retorn de cadascuna d’aquestes activitats.  

- També serà l’encarregat de contactar amb les famílies per informar de la situació de neces-

sitat de dispositiu TAC o connectivitat. En cas de necessitat, ho informarà a la comissió digital 

del centre perquè puguem iniciar la sol·licitud d’ajuda del Pla d’escoles en línia del DEGC.  

- Hauran d’establir, com a mínim, un contacte setmanal amb l’alumnat NESE a través del 

Meet per fer tasques de suport emocional, acompanyament acadèmic i resolució de dubtes. 

Amb la resta d’alumnes es poden programar aquest tipus de contacte sempre que ho sol·liciti 

el propi alumne i/o el mestre ho consideri oportú.  

- A mida que l’evolució de confinament es pugui prollongar l’objecte de convocatòria per un 

Meet per part del mestres pot ser per fer classes de nous continguts online, de seguiment de 

tasques i aclaratori de dubtes i/o questions.  

 

El/la tutor/a d’un grup d’Educació infantil:  

❑ Penjaran al classroom de l’aula oferta de l’àmbit de la lectoescriptura i matemàtic a través 

d’un punt d’interès proper a l’alumnat, que serà un conte que la mestra explicarà a l’alumne a 
través d’un vídeo i/o altres propostes. Aquestes propostes de treball seran diàries i/o setmanals 
tot i que el centre d’interès pugui tenir una durada més àmplia en el temps (2 o 3 setmanes).  

❑ Serà l’encarregada d’avisar a les famílies a través del correu electrònic perquè puguin accedir 

amb l’usuari i contrasenya assignat al seu fill/a per a la Gsuite de centre.  

❑ Els alumnes podran portar a terme les tasques proposades al llarg de la setmana i cada mes-

tre establirà el canal de retorn i feedback de les activitats. diumenge serà el termini del que dis-
posaran les famílies per fer el retorn dels feedbacks que es proposin fent servir el format 
que millor s’adapti als recursos disponibles al seu grup classe.  

 

Els tutors/es de Primària i mestres especialistes:  

❏ El primer dia lectiu de la setmana els tutors i especialistes penjaran al classroom de l’aula  
propostes de l’àmbit lingüístic, matemàtic i de medi.  

 

❏ Avisaran a les famílies a través del correu electrònic perquè puguin accedir amb l’usuari per-

sonal del seu fill/a de la Gsuite del centre- classroom de l’aula virtual de la que disposen.  

 

❏ Els alumnes podran elaborar les tasques al llarg de la setmana, i diumenge serà el termini per 

a realitzar els feedbacks que es proposin per a cada activitat.  

 

❏ En el cas dels alumnes NESE, serà la mestra d’EE (i Cap d’Estudis) i les mestres que fan ho-

res de reforç les encarregades de supervisar les propostes de tots els nivells i adaptar aquelles 
activitats que considerin oportunes segons les necessitats i característiques dels alumnes en 
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funció de les adaptacions i plans individuals. Seran elles les encarregades d’enviar el correu in-
formant de les tasques penjades i donaran instruccions de com poden fer el seguiment i ajut a 
les famílies. L’Equip d’EE anirà elaborant material de suport d’ús comú i el penjarà a la Unitat 
Compartida del Drive, a la carpeta del quadern de bitàcola perquè tot el Claustre hi tingui accés i 
en pugui fer ús.  

 

 

Tasques dels mestres especialistes 

Els mestres especialistes de les àrees de música, llengua anglesa i science 

Lab/experimentació, dissenyaran propostes que estaran incloses al Classroom del nivell per-

tinent. Les propostes quedaran relacionades amb el context setmanal de continguts clau i se-

guiran la programació quadrimestral. El retorn el podran rebre a través del propi Classroom o 

del SITE que es pugui generar propi.  

 

7. Organització curricular  

Criteris d’avaluació  
 

A l’inici d’aquest curs 2020-2021 l’equip docent de cicle, partit de la situació que vàrem viure 

el curs anterior, faran una revisió dels criteris d’avaluació per cada nivell i àrea per aquest nou 

curs tenint present tots els escenaris possibles que es puguin donar aquest curs.  

Es prioritzaran els aspectes emocionals als acadèmics, però partirem de la situació que en 

qualsevol escenari dels que ens puguem trobar, el seguiment escolar seguirà a través de les 

aules virtuals, les quals es posaran en marxa des de la primera unitat de programació de to-

tes les àrees per garantir una adequada familiarització i dotar als nostres alumnes 

d’autonomia i seguretat per navegar per aquest entorn d’aprenentatge.  

Als alumnes amb un Pla Individual se’ls adaptarà per poder respondre a la nova situació i, 

sempre que sigui necessari, el mestres i/o tutor/a pot crear una aula virtual personalitzada 

dins del Classroom amb totes aquelles propostes i activitats d’aprenentatge adequades a les 

seves necessitats.  

Avaluació qualificadora  

Tot i aquesta nova situació d’aprenentatge, l’avaluació del nostre alumnat serà contínua i glo-

bal, de manera que es tindrà en compte el seu progrés en el nivell d’adquisició de les compe-

tències bàsiques pròpies de cada àmbit i el conjunt de les àrees.  
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Aquesta nova situació fa que en l’avaluació dels nostres alumnes ens centrem en l’interès i 

l’esforç demostrat per l’alumne. Per tant, es posarà especial atenció al caràcter formatiu en 

l’avaluació en cas de que un grup o bé tot el centre estigui confinat.  

Partint d’aquesta base, es fomentaran les activitats d’autoavaluació i de coavaluació i es faci-

litarà el coneixement previ dels criteris de l’avaluació, amb l’ús de les Rúbriques, així com 

els continguts que se li demanen de totes les tasques amb les Bases d’Orientació. L’equip 

docent vetllarà per garantir un retorn qualitatiu dels resultats assolits per cada tasca pro-

posada i per així promoure la seva implicació en el seu propi procés d’aprenentatge.  

En tots els alumnes del centre, però especialment en els alumnes de P3 a 2n s’implicarà a la 

família en el procés de retorn de les tasques perquè facin un especial acompanyament en 

l’assoliment de les competències digitals.  

En els casos en que un mestre detecti que el progrés d’un alumne no és l’adequat, 

s’establiran mesures i suports específics per poder atendre les seves necessitats educatives 

i/o situació familiar, per així poder garantir un adequat procés educatiu.  

La promoció dels alumnes  

La promoció dels nostres alumnes es basarà en el grau d’assoliment de les competències 

pròpies de cada àmbit, vinculades als criteris d’avaluació definits per a cada nivell i, en el cas 

de que es pugui retornar a les aules, l’avaluació diagnòstica interna.  

Segons la nostra Programació Anual de Centre, el àmbits dels que seran avaluats els nostres 

alumnes en les Proves d’Avaluació Interna són: àmbit lingüístic- comprensió/velocitat lectora i 

ortografia, i àmbit matemàtic. Àrea  

És la comissió d’avaluació que decidirà, previ anàlisi conjunt de tot l’equip docent que intervé 

en el procés d’aprenentatge de l’alumne/a, la promoció o repetició de l’alumne/a, atenent els 

criteris de:  

- Possibilitats cognitives i evolutives de l’alumne.  

- Col·laboració de la família.  

- Ràtio dels grups.  

- Actitud de l’alumnat.  

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

Els criteris són públics i es troben penjats a la web de l’escola dins del document Criteris 

d’Avaluació. Els més rellevants són:  

• Si un alumne supera el curs en la seva totalitat, promociona al curs següent.  
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• No s’aconsella una repetició a l’etapa d’Ed. Infantil. Tot i així, quan els condicio-
nants educatius i/o evolutius i de desenvolupament ens ho indiquin, es disposi de 
l’assessorament de l’EAP, del recolzament de la família i del vist-i-plau dels Serveis Territori-
als, es portarà a terme. Sempre i quan la retenció proporcioni a l’infant el temps necessari 
per assolir la maduració necessària per afavorir el seu desenvolupament a nivell integral.  

• Els alumnes de Cicle Inicial que no superin quatre àrees repetiran curs.  

• Els alumnes de Cicle Mitjà i superior que no superi tres àrees repetiran curs.  

Excepcionalment, l’alumnat amb avaluació negativa en tres àrees pot promocionar quan 

l’equip docent i la CAD considera de forma individualitzada:  

• Que l’alumne té bones expectatives per seguir amb aprofitament el següent 
curs.  

• Que l’alumne té expectatives favorables de recuperació.  

• Que la promoció serà positiva per a la seva evolució personal i acadèmica.  

• Que no ha tingut manca manifesta d’interès o d’abandonament injustificat 
d’alguna matèria, així com un elevat nombre de faltes d’assistència.  

Alumnes de Cicle inicial que no superen les competències bàsiques de lectoescriptura o ma-
temàtiques es pot aconsellar una retenció al cicle.  

En el cas en que l’alumne que acaba cicle inicial no ha assolit el nivell de competència bàsica de 
lectura i escriptura necessari per a la seva participació en les activitats habituals del cicle mitjà. 
La comissió d’avaluació, junt amb l’informe que emeti la CAD, valorarà la conveniència que pu-
gui romandre un curs més al cicle inicial. I en el cas de que no es consideri efectiva la repeti-
ció de curs, promocionarà amb les adaptacions i Suports Educatius Personalitzats lectius i/o 
post-lectius necessaris perquè pugui assolir aquestes competències abans de finalitzar al cicle 
mitjà. La mestra d’EE n’informarà a les respectives famílies.  

• Els alumnes de cicle mitja i superior que no superen tres àrees, repetiran curs.  

En el cas dels alumnes que finalitzen cicle mitjà i superior sense haver assolit el nivell de compe-
tències bàsiques en llengua catalana i matemàtiques necessàries per passar al cicle superior o 
per canviar d’etapa, la comissió d’avaluació, reunida a final de curs i amb l’informe de la CAD, 
valorarà la conveniència que puguin romandre un curs més al cicle actual perquè puguin assolir 
aquestes competències abans de passar al cicle superior o anar a l’institut a fer secundària. I en 
el cas que no sigui aconsellada la repetició perquè emocionalment suposaria un trasbals per 
l’alumne a nivell emocional, es podrien plantejar adaptacions metodològiques o Suports Educa-
tius Personalitzats lectius i/o post-lectius perquè puguin assolir aquestes competències abans de 
finalitzar el primer cicle de la ESO.  

Pels alumnes que passen de cicle sense haver assolit els objectius de l’anterior, caldrà establir 
les mesures educatives necessàries per afavorir els aprenentatges. Aquestes mesures poden 
ser organitzatives, incidint fonamentalment en les estratègies metodològiques, o un Suport Edu-
catiu Personalitzat lectiu i/o post- lectiu. Aquests alumnes seran avaluats del seu progrés en 
l’assoliment dels objectius del cicle anterior i, en el moment en que l’alumne assoleixi els objec-
tius d’aquest cicle, es farà constar en el seu expedient acadèmic.  
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8. Acció tutorial  

Seguiment de l’alumnat  

El tutor/a i especialista són els responsables de centralitzar tota la informació de cada alum-

ne a través del Classroom i l’eina que consideri més oportuna per poder fer aquest segui-

ment, Han d’informar i coordinar- se amb la resta de mestres especialistes per poder fer una 

valoració conjunta del progrés de cada alumne sobre la seva situació personal i emocional. 

Posteriorment, hauran de fer un retorn amb mestres de la comunitat d’aquells casos en que 

es detecti algun tipus d’alarma.  

Tot l’equip docent que treballa amb el grup classe en qüestió té accés a la totalitat d’aules 

virtuals a les que té accés cada alumne del qual és mestre, igual que l’equip directiu.  

Tot i així, el tutor/a és el responsable de coordinar-se amb la resta d’especialistes setmanal-

ment per fer una valoració conjunta sobre el progrés dels alumnes i sobre la situació perso-

nal i emocional de cadascún d’ells mentres duri el confinament del grup. Posteriorment, hau-

ran de fer un retorn a la Cap d’Estudis d’aquells casos en que es detecti algun tipus d’alarma 

i deixar registre per escrit a l’excel de llistat que es generarà en cas de confinament.  

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 durant el període de 

confinament del grup i/o centre.  

La comunicació principalment es farà a través del correu electrònic de la tutoria o per telèfon 

mòvil. En la app de Contactes del compte Gsuite de la tutoria, el tutor/a disposa d’aquesta in-

formació.  

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

El tutor/a haurà d’aportar les informacions generals del grup a través del correu de l’escola o 

a través de la web de l’escola.  
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9. Retorn a les aules  

Aspectes organitzatius  

En aquest àmbit d’actuació es basarà en supòsits i, posteriorment, quan es produeixi una 
situació real, s’haurà de revisar i tornar a planificar.  

Les tasques prioritàries de l’escola seran:  

- Informar a la comissió permanent del consell escolar de la data d’incorporació del grup aïllat o 
del centre a l’activitat escolar a les instal·lacions del centre.  

- Avaluar l’estat psicològic i emocional de tot el personal del centre per establir possibles actu-
acions i/o suports.  

- Contactar amb els agents externs i accelerar els processos més prioritaris, (Observacions 
EAP, tancament de formacions, actuacions en casos socials, etc.)  

- Planificar el plec de mesures d’atenció a la diversitat per garantir un adequat seguiment esco-
lar de tots els alumnes del grup classe.  

Acollida de l’alumnat  

Després d’un mínim de dues setmanes en situació de confinament, l’alumnat presentarà dife-
rents estats psicològics, emocionals i de nivell d’aprenentatge que haurem d’atendre.  

La prioritat de l’escola serà detectar les necessitats de cada alumne i respondre-hi de la for-
ma més efectiva possible.  

Aspectes a considerar:  

- Estat emocional i psicològic de l’alumnat. 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.  

- Nivell d’aprenentatges de l’alumnat. No serà, al principi, un aspecte prioritari, però, ente-

nent la nostra vesant “formadora”, quan es consideri que l’alumnat està preparat, es faran les 
proves diagnòstiques internes planificades a la PGA per poder prendre decisions, de caràc-
ter acadèmic, més reals.  

- Dinàmiques, activitats, sortides, etc. de caràcter grupal i cohesionador. Es planifica-

ran, respectant les mesures higièniques descrites per la Secretaria de Salut Pública i PRO-
CICAT, 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.  

- Des de la Comissió d’Atenció a la Diversitat i la Comissió Social, s’haurà de fer un es-
forç per avaluar, de forma acurada, l’estat de tot l’alumnat amb necessitats educatives espe-
cífiques i establir línies d’actuació eficients.  

 


