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El PLA PEDAGÒGIC DE CONFINAMENT del nostre 

centre per al present curs, recull l’organització 

pedagògica en cas de confinament de qualsevol dels 

grups estables. Aquest document ha estat elaborat pel 

conjunt del claustre de l’escola La Mirada.  
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PLA PEDAGÒGIC DE CONFINAMENT  
 

En el moment d’un tancament d’algun dels grups estables o del 

tancament de l’escola, la funció pedagògica s’organitzarà telemàticament 

mitjançant la plataforma Classroom (G-Suite for Education) de la manera 

següent: 

 

Nivell 
educatiu 

Mètode de treball i 
recursos didàctics 

previstos 

Mitjà i 
periodicitat del 

contacte amb el 
grup 

Mitjà i 
periodicitat del 

contacte 
individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i periodicitat de 
contacte amb la família 

EI 3 

 
Cada dia es penjarà 
al Classroom una 
proposta d’activitat 
voluntària (en 
format vídeo). Seran 
elaborades per part 
de la referent del 
grup o les 
especialistes que 
intervenen en el 
grup.  
 

 

A demanda de 
la família. 1. Una reunió inicial 

grupal per explicar 
aquest pla i la 
plataforma que 
farem servir.  

2. A la meitat del 
confinament per fer 
una petita valoració i 
intercanviar 
experiències.  

3. Un recordatori final 
via correu electrònic 
abans de tornar a 
l’escola. 

4. A l’acabar el període 
de confinament es 
passarà una 
enquesta on les 
famílies podran 
valorar l’aplicació 
d’aquest pla i fer les 
propostes pertinents. 

 
EI 4 

 

 
Cada dia es penjarà 
al Classroom una 
proposta d’activitat 
voluntària (en 
format vídeo). Seran 
elaborades per part 
de la referent del 
grup o les 
especialistes que 
intervenen en el 
grup. Aquesta 
activitat estarà 
contextualitzada 
amb el que 
estiguem treballant 
en aquell moment, i 
lligada amb les 
videoconferències 
que realitzarem en 
petits grups. 
 

Amb el google 
meet o el zoom,  
es realitzaran 
connexions 
telemàtiques en 
petits grups 
diàriament. És a 
dir, cada nen/a 
tindrà contacte 
diari amb 
algun/a 
mestre/a de 
l’escola. 
Aquestes 
trobades tindran 
una duració 
màxima de 30-
40 minuts. 

Quan el/la 
docent o la 
família ho 
cregui 
necessari. 

EI 5 
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Nivell 
educatiu 

Mètode de treball i 
recursos didàctics 

previstos 

Mitjà i 
periodicitat del 

contacte amb el 
grup 

Mitjà i 
periodicitat del 

contacte 
individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i periodicitat de 
contacte amb la família 

1r 

 
Cada dia es penjarà 
al Classroom una 
petita tasca. 
Aquesta tasca estarà 
elaborada per la 
referent del grup o 
als/les especialistes 
que intervenen. 
Aquestes propostes 
multidisciplinars 
estaran 
contextualitzades 
amb el que 
estiguem treballant 
en aquell moment, i 
lligades amb les 
videoconferències 
que realitzarem en 
petits grups. A més 
a més, us 
demanarem que 
pengeu el producte 
final de les diferents 
activitats en aquesta 
plataforma, ja que 
algunes podran ser 
avaluables. 
 

Amb el google 
meet o el zoom,  
es realitzaran 
connexions 
telemàtiques en 
petits grups 
diàriament. És a 
dir, cada nen/a 
tindrà contacte 
diari amb 
algun/a 
mestre/a de 
l’escola. 
Aquestes 
trobades tindran 
una duració 
màxima de 30-
40 minuts. 

Quan el/la 
docent o la 
família ho 
cregui 
necessari. 

1. Una reunió inicial 
grupal per explicar 
aquest pla i la 
plataforma que 
farem servir.  

2. A la meitat del 
confinament per fer 
una petita valoració i 
intercanviar 
experiències.  

3. Un recordatori final 
via correu electrònic 
abans de tornar a 
l’escola. 

4. A l’acabar el període 
de confinament es 
passarà una 
enquesta on les 
famílies podran 
valorar l’aplicació 
d’aquest pla i fer les 
propostes pertinents. 

2n 
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COM PODRAN ACCEDIR LES FAMÍLIES AL CLASSROOM? 
 

Per a cada alumne/a de l’escola (des de EI 3 fins 2n) s’ha creat un correu 

electrònic amb el domini de l’escola seguint el patró: 

nom.cognom@escolalamirada.com 

 

Us farem arribar, al vostre correu electrònic familiar, aquesta nova 

adreça del vostre fill/a i la seva contrasenya. Aquesta contrasenya que us 

facilitem s’ha de canviar per una altra que puguin recordar els nens i nenes de 

primària, i els adults a infantil. Si us plau, guardeu-la i/o anoteu-la, ja que és 

important no perdre-la. Els vostres fills i filles estaran convidats/des amb 

aquest correu electrònic a les aules virtuals que han creat les seves tutores 

(sense correu i contrasenya no es podrà accedir a aquesta plataforma 

Classroom).  

 

• A l’etapa d’EDUCACIÓ INFANTIL (EI3, EI 4 i EI 5), us enviarem les 

contrasenyes i us presentarem aquesta plataforma en el moment 

que el vostre grup estable s’hagi de confinar.  

• A EDUCACIÓ PRIMÀRIA (1r i 2n), treballarem amb els nens i nenes 

l’accés al Classroom des de l’escola i fer una petita introducció a les 

famílies el més aviat possible.  

 

No obstant això, us facilitem un enllaç amb un vídeo tutorial que us pot 

servir d’ajuda com a primer contacte amb el Classroom (apartat alumnes): 

 

https://sites.google.com/xtec.cat/gsuite/classroom#h.p_Y0gtAOc9Eur0 

 

No s’ha de confondre l’ús del correu electrònic familiar amb el d’aquest 

nou correu. El primer és la via de comunicació bilateral entre l’escola i les 

famílies, mentre que el segon serà, amb el temps, l’eina educativa de 

comunicació entre els infants de primària i les seves tutores. Degut a aquesta 

situació, hem hagut d’ampliar i adaptar aquesta forma de treball als i les 

alumnes d’infantil, que ja tenen creat el correu electrònic personal que els i les 

acompanyarà durant tota l’escolaritat al nostre centre. 



 
                                                                                              escola  

LA MIRADA  

PLA PEDAGÒGIC DE CONFINAMENT curs 2020/21  

 

CONSIDERACIONS FINALS: 

 

• El seguiment de l’alumnat de cada nivell el farà principalment la tutora 

referent de cada grup estable, no obstant això, hi intervindran tots i 

totes les especialistes que tinguin vinculació amb els diferents grups.  

 

• En cap cas, durant el període de confinament avançarem o inclourem 

continguts nous. Aprofitarem aquest temps per a aprofundir i repassar 

aspectes, conceptes i procediments treballats ja amb els infants a l’aula. 

 
• Els germans/es que hagin de estar confinats al marge del seu grup 

estable, seran atesos aplicant aquest mateix pla per part d’algun/a 

mestre/a de suport (ja sigui la Lorena, el César, la Jana, la Clara, la Maria 

i/o el Sergio). 

 

• Qualsevol connexió, activitat o reunió serà plantejada dintre de l’horari 

lectiu de cada grup estable.  

 
• Els petits grups que s’organitzaran dintre de cada grup estable per 

realitzar les videoconferències, estaran prèviament confeccionats per les 

tutores. Així mateix, la distribució horària de les connexions al llarg dels 

dies de confinament també estarà distribuït per les referents.  

 

• Des de l’escola es facilitarà un ordinador i una tarja amb internet 

sempre que la família no tingui cap dispositiu electrònic ni connexió a 

la xarxa. 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest pla és un document viu, subjecte a possibles modificacions i/o millores. 

 

Equip Docent de La Mirada 

Sant Cugat del Vallès a 23 de setembre de 2020 
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	PLA PEDAGÒGIC DE CONFINAMENT curs 2020:21 copia

