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Anàlisi i valoració a partir de les respostes i propostes que ens heu plantejat: 

En primer lloc, agrair la gran quantitat de mostres de suport. Anotem que el més valorat és el fet 

d’informar i mantenir el contacte. 

Estem d’acord amb algunes de les vostres reflexions, respecte a que el més important és tenir 

cura del benestar dels infants. Hem de tenir present que hem de cuidar els aspectes emocionals 

per davant dels acadèmics. Per aquesta raó, les trobades que volem iniciar via Zoom seran de 

tutoria i acompanyament, no classes magistrals de continguts. Però sí que pensem que hem 

d’intentar que hi hagi una interacció més directa. 

La manca de temps dels pares per poder ajudar o estar amb els seus fills o filles és la principal 

dificultat. Hi ha gent que teletreballa, persones que treballen fora de casa, germans de diferents 

cursos, infants a càrrec d’avis, etc... En aquest sentit cal tenir clar que les tasques no poden ser 

obligatòries per a tothom i que cada família arriba fins on pot. Tampoc podem donar un horari dia 

a dia de tasques a fer, ja que hi ha realitats molt diferents i no hi ha cap model que s’adapti a 

totes. Us vam enviar un possible model d’horari que pensem pot ajudar, adaptant-lo a cada 

realitat. Així i tot, davant dificultats particulars us podeu posar en contacte amb la tutora o tutor 

corresponent. 

Els mètodes d’ensenyament i els continguts. No és responsabilitat de pares i mares ensenyar o fer 

de mestres i, en aquest sentit, haurem de revisar les propostes perquè no es doni el cas que 

moltes no es puguin fer de manera autònoma per part dels alumnes. Per altra banda, podeu 

comptar amb l’ajuda de tot el professorat per qualsevol dubte, no dubteu en enviar un missatge 

pels canals que tenim establerts. Tampoc estem pensant a fer classes magistrals online; no és la 

forma adequada de treballar en aquestes edats ni el model de l’ensenyament a distància. Si que 

es proposaran unes tutories individuals. 

A l’hora de motivar als infants a fer les tasques, hi ha realitats molt diferents i cada nen o nena és 

un món. Intentarem que ho hagi més tasques motivadores i el fet de poder començar les tutories 

pot ajudar. Tampoc hem de pretendre que els alumnes facin 6 o 7 hores de treball al dia. 

Els tipus de tasca han estat pensats per consolidar, practicar, aprofundir...  Davant de dubtes, ens 

ho podeu preguntar. Respecte  a aspectes que heu comentat us donem algunes respostes: 

- No hem trobat adequat fer un dossier o similar igual per a tothom atesa la veritat de 
situacions, i menys en el cas d’educació infantil. 

- Les tasques no són obligatòries per a tothom, però molt menys en els nivells dels més 
petits. 

- Fer un text o llegir són tasques per practicar i consolidar, són activitats que ajuden a 
estructurar millor el llenguatge i el pensament i per això es proposen. De la mateixa que 
fer un diari de què passa o fer una seqüència de fets en dibuixos...   Si teniu dubtes ho 
podeu preguntar al docent corresponent. 

- A educació infantil: dibuixar, pintar, retallar, aprendre poemes, cantar...  són tasques que 
ajuden a desenvolupar les capacitats bàsiques per la seva vida en general, no només 
acadèmica. En aquesta etapa no té sentit que enviem dossier amb activitats de 
continguts. Això és línia d’escola i del Departament. 



Pel que fa a tenir un portal preparat, materials ja elaborats o tenir un pla de contingència per 

situacions així, la veritat és que no ho teníem, no se’ns havia passat pel cap. D’aquesta experiència 

entenem que n’haurem d’aprendre tots plegats. 

Respecte a les eines de comunicació. L’ús del ClassDojo es feia servir a primària i no a infantil. És 

una eina que s’ha anat implementant de forma progressiva i que encara no ho estava del tot. No 

sabíem que ens trobaríem amb aquesta situació tan excepcional. Hem de veure què plantegem a 

partir d’ara. A més, el fet d’oferir diversos canals és per poder arribar a tothom. A primària 

plantegem el ClassDojo com el principal i tothom que pugui li demanem que ho enviï per aquest 

canal. 

El tema del portafolis del ClassDojo o de Google encara no s’havia decidit perquè no tenim a 

l’escola una bona infraestructura tecnològica. Un cop la Generalitat ens arreglés (esperem que ho 

faci a la tornada) el tema de la connectivitat tenim la intenció de potenciar aquestes eines amb 

l’ús de dispositius com tauletes, Chromebook o portàtils. Al trobar-nos en aquesta situació s’ha 

decidit posar-lo en marxa tot i les dificultats. Davant dels dubtes no dubteu en preguntar, tot i 

que és una eina nova per a tots i totes i el professorat també està aprenent el seu ús sobre la 

marxa. 

Entenem que tothom vulgui una retroacció / correcció de les tasques dels seus fills o filles el més 

ràpid possible, però no sempre podem fer-ho en el ritme que ens agradaria. Així i tot, podeu enviar 

un missatge a algun mestre si penseu que és necessari. 

Currículums i canvi de curs: Evidentment, el proper curs el començarem tenint en compte el que 

ha passat en aquest i es programarà d’acord amb el que s’hagi pogut fer. No es donarà per après 

res que s’hagi fet només durant el període de confinament. En el cas del pas a secundària, tenim 

el compromís que així es farà i ens comunicarem amb els centres receptors del nostre alumnat. 

 

Resultats de les preguntes: 

 

 

 

 

 

 



Generalitat de Catalunya             
Departament d’Educació 
Escola Vicente Ferrer  
Sant Boi de Llobregat  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


