
 
 

 

 

Pla d’actuació  

per al curs 2021-2022 

per a centres educatius  

en el marc de la pandèmia 

(CURS 2021-2022) 

 

 

 
Manresa, 9 de juliol de 2021 

 



 

1 
 

1. INTRODUCCIÓ 2 

2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE: 4 

2.1 Organització dels grups estables 4 

2.2 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica 

de suport educatiu 5 

2.3 Organització de les entrades I sortides 6 

2.4 Pla d’acolllida de l’alumnat de P3 7 

3. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 9 

4. PLA DE NETEJA 10 

4.1 General 10 

4.2 Ventilació d’espais comuns 11 

4.3  Ventilació dels espais amb grups estables 11 

5. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 12 

5.1 Sessions de Consell Escolar 12 

5.2 Difusió i informació del pla d’organització a les famílies 12 

5.3 Procediments de comunicació amb les famílies 13 

5.4 Entrevistes tutor/a - família 14 

6. SERVEIS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 14 

a. Servei d’acollida 14 

b. Servei de menjador 15 

6.3 Activitats extraescolars 16 

7. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE COORDINACIÓ I GOVERN 16 

8. PROTOCOLS D’ACTUACIÓ 17 

8.1 En cas de detectar un possible cas de COVID19 17 

8.2 En cas de confinament 17 

8.2.1 Mètode de treball i recursos didàctics previstos: 18 

8.2.2 Organització de l’equip docent: 20 

 
 

 

 

 



 

2 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

Durant el curs 2020-2021, l’impacte del COVID19 al nostre centre ha estat menor del 

que a inici del curs ens haguéssim pogut imaginar. Des de l’inici es va treballar de 

valent per tal de penjar a la plataforma EIX un projecte per grup classe, d’aquesta 

manera volíem anticipar possibles confinaments totals de grups, però el curs va anar 

evolucionant i no va ser necessari posar-lo a la pràctica.  

Durant el curs vam patir diversos confinaments: 

El mes d’octubre es va haver de confinar una mestra per positiu en COVID i confinant 

el grup classe per contacte amb positiu. En el cribratge totes van donar negatiu.  

Al novembre hi va haver un brot entre les monitores de menjador i es van haver de  

confinar un total de 38 alumnes, cap d’ells positius en COVID. Finalment el 22 de 

desembre un altre alumne va donar positiu. En el cribatge no hi va haver cap altre 

positiu però es va haver de confinar el grup.  

A partir de gener només hi ha hagut casos aïllats i l’escola no ha hagut de confinar cap 

altre grup. 

A final de curs es va fer la valoració del Pla d’actuació pel curs 20-21 amb mestres i 

famílies; en general les conclusions han estat positives, ja que s’ha demostrat que 

l’aplicació d’aquest Pla ha ajudat a què l’escola esdevingués un espai segur per a 

tothom. Tot i així, s’ha destacat un aspecte de millora; en el cas de l’actuació en cas de 

confinament, es van preveure els confinaments de grups bombolla sencers però no els 

casos individuals en què un sol nen o nena havia de restar a casa durant uns dies per 

contacte directe amb positiu de COVID. Davant d’aquesta necessitat, ens vam 

organitzar a nivell de claustre, elaborant un full de propostes per tal d’enviar-lo en cas 

de trobar-nos amb aquesta situació. 

A l’hora de dissenyar el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en 

el marc de la pandèmia que es presenta a continuació, ens hem regit per l’experiència 

del curs 2020-2021, les valoracions fetes per part de la comunitat educativa i pels 

següents documents de referència:  
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- “Instruccions per al curs 2021-2022 dels centres educatius de Catalunya”, del 10 

de juliol, Departament d’Educació. 

- “Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la 

pandèmia per COVID-19”, del 10 de maig, Departament d’Educació i Salut. 
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2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE: 

2.1 Organització dels grups estables 

 

Aquest curs seguirem organitzant l’activitat escolar a partir dels grups de convivència 

estables, tal com marca el document anteriorment esmentat “Pla d’actuació per al 

curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19” , tot i 

així, al no fixar el nombre màxim d’integrants per grup hem tornat a agrupar les aules 

per nivell, tal com teníem establert a l’escola anteriorment. 

 

Aquests grups estables seguiran tenint el seu espai (aula + lavabo) i tutora de 

referència i en cas que es relacionin amb altres grups, caldrà que compleixin 

rigorosament les mesures de protecció individual i l’ús de mascareta. 

 

Tal com diu la normativa : “En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el 

context epidemiològic i la normativa vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir 

variacions de cara al nou curs escolar 2021-2022.” 

Col·lectiu Indicació 

 2n cicle d’educació infantil (3-6 anys) No obligatòria. 

Educació Primària (6-12 anys) Es valorarà segons context i normativa. 

 

Pel que fa a la distància de seguretat, entre els membres d’un mateix grup estable no 

és necessari el manteniment de la distància física.  
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La distribució dels grups estables és la següent: 

GRUP Nº ALUMNAT DOCENTS 
PERSONAL D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA 

P3 22 
Tutora, EE, anglès, plàstica, 

psicomotricitat i música. 
TEI 

 

P4  24 
Tutora, EE, anglès, plàstica, 

psicomotricitat i música. 
Vetllador/a 

P5  23 
Tutora, EE, plàstica, 

anglès,psicomotricitat i música. 
Vetllador/a 

1r 26 
Tutora, EE, anglès, plàstica, 

educació física i música. 
Vetllador/a 

2n 26 
Tutora, EE, anglès, plàstica, 

educació física i música. 
Vetllador/a 

3r 25 
Tutora, EE, anglès, plàstica, 

educació física i música. 
 

4t 24 
Tutora, EE, anglès, plàstica, 

educació física i música. 
 

5è 22 
Tutora, EE, anglès, plàstica, 

educació física i música. 
Vetllador/a 

6è 25 
Tutora, EE, anglès, plàstica, 

educació física i música. 
 

 

 2.2 Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat 

amb necessitat específica de suport educatiu 

 

El mestre especialista d’Educació Especial intervindrà de manera equitativa, tenint en 

compte les necessitats de cada grup, en tots els grups-classe. A més de tenir en 

compte la distribució del seu horari per tal que pugui atendre als infants que ho 

necessitin dins del grup estable (amb les mesures preventives que calen), també es 
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tindrà en compte l’assessorament a les tutores per tal de rebre estratègies i 

orientacions sobre l’adaptació de les activitats escolars als diversos ritmes i necessitats 

d’aprenentatge.  

L'atenció del/a vetllador/a als infants que ho requereixen, es farà en funció de les 

hores assignades i de les necessitats per les quals l’EAP (Equip d’Assessorament 

Psicopedagògic) ha fet la demanda, que se centren sobretot als grups de: P4, P5 , 1r, 

2n i 5è.  

Un cop tinguem el còmput d’hores d’assistència a l’escola per part del/a vetllador/a, i 

en funció de les característiques particulars, es podrà concretar la distribució d’aquest 

horari d’atenció a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Dins 

aquesta distribució es tindrà en compte, també, el suport de la TEI  a P3 i les hores de 

suport que realitzen les mestres especialistes i de l’equip directiu. En aquest cas, es 

prioritzarà que cada grup estable tingui de referent una sola mestra de suport, per 

tenir en compte el principi de traçabilitat. 

2.3 Organització de les entrades I sortides 

 

Tenint en compte el canvi en la normativa i la tipologia d’escola que som, els grups 

estables podran entrar i sortir a la mateixa hora, però les entrades i sortides es 

distribuiran per les portes d’accés a l’escola segons la ubicació de les aules per tal 

facilitar l’accés al centre i evitar les aglomeracions. 

Degut a aquest canvi (ja no es faran entrades i sortides esglaonades), serà important 

respectar les següents mesures: 

- 1 sola persona com a acompanyant de l’infant a dins del recinte escolar. 

- Mascareta degudament posada a dins del recinte escolar. 

Les famílies de les comunitats de xics i petits (P3 a 1r) entraran al recinte escolar per 

la porta petita i les famílies de les comunitats de mitjans i grans (2n a 6è) entraran 

per la porta d’accés de vehicles.  

Un cop siguin al pati, podran acompanyar els seus fills i filles fins a les portes d’accés 

de cada nivell (especificades al plànol). El tutor o tutora rebrà i acompanyarà als 
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infants en aquest punt; així doncs, qualsevol informació puntual que es vulgui fer 

arribar al/a mestre/a, ho podrà fer en aquest moment.  

En el moment de les entrades, els i les alumnes es posaran solució hidroalcohòlica i ja 

no serà necessària la presa de temperatura. 

 

Mòdul 5 

 

 

Mòdul 4 

 

 

Mòdul 3 

 

 

Mòdul 2 

 

 

Mòdul 1 

 

 

 

 

2.4 Pla d’acolllida de l’alumnat de P3 

 

Per l'organització de l’acollida dels infants de P3, ens hem regit per les mesures de 

prevenció i de seguretat establertes pel PROCICAT. En aquest sentit, les condicions per 

fer aquest acompanyament seran les següents: 

 

- 1 únic familiar acompanyant. 

  

P4,P5 

P3 

 

3r i 4t 

 

 

 

 

5è i 6è 

P5, 2n 
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- Cada adult només podrà tenir contacte amb el fill/a i haurà de procurar 

mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones de l’aula. 

- Ús obligatori de mascareta correctament posada. 

- Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans i després de sortir de l’aula. 

� 1a SETMANA:  

Cada dia comença un grup diferent, de manera que l’adaptació és acumulativa. 

DILLUNS 13 DIMARTS 14 DIMECRES 15 DIJOUS 16 DIVENDRES 17 

SiVe ClCa JiEl ElAr ZeJi 

RoAl GiFi MuSu PuPr MaAn 

AiLo MaEc ToPu AlGa BeZl 

LiRo BeRi MoKe AmBe OrVi 

 MiHo EmFe   

*Els noms consten en format 2 lletres nom + 2 lletres cognom. 

- 9.00h Entren els grups que ja han fet acollida els dies anteriors amb la família, que 

es pot quedar 10 minuts a l’aula (controlar la ràtio en funció dels nens/es que hi 

hagi a l’aula). 

- 9.30h Arriba el nou grup que comença. La família es pot quedar a l’aula l’estona 

que es cregui convenient per fer un bon acompanyament (el dia que comença). 

- Dijous i divendres els grups que han començat dilluns i dimarts aniran a joc simbòlic 

amb una mestra de suport. Mentrestant, la resta de grups es quedaran a l’aula per 

fer l’acollida dels grups corresponents amb menys ràtio. 

- En tots els casos la sortida és a les 12.30h. 

- Els infants només vindran a l’escola en horari de matí; als migdies i una franja de 

la tarda la tutora farà les entrevistes amb les famílies. 

 

� 2a SETMANA (i fins que s’observi que els infants entren tranquil·lament): 
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- Els infants només vindran a l’escola en horari de matí; als migdies i una franja de 

la tarda la tutora farà les entrevistes amb les famílies. 

- Entrada en 3 grups perquè 1 familiar pugui acompanyar el seu fill/a fins a la porta 

de l’aula. En tots els casos la sortida és a les 12.30h: 

 

GRUP 1: 9.00h GRUP 2: 9.10h GRUP 3: 9.20h 

SiVe ClCa AlGa 

RoAl MaEc AmBe 

AiLo BeRi ZeJu 

JiEl MiHo MaAn 

MuSu ElAr BeZl 

ToPu PuPa OrDe 

LiRo GiFi  

EmFe   

MoKe   

 

 

3a SETMANA en endavant: horari de matins i tardes. 

- Les famílies s’acomiadaran dels seus fills i filles a la porta d’accés. 

- Horari: 

- Matins: de 9:00h a 12:30h 

-  Tardes: de 15:00h a 16:30h 

      

 

3. ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI D’ESBARJO 

 

Regint-nos pel canvi de normativa, no caldrà parcel·lar el pati en grups bombolla, sinó 

que l’espai serà comú per a tots els grups estables. El fet de compartir l’espai de pati 

implica que tots els i les nens i nenes hagin de portar mascareta (P3-6è) ja que no es 

pot garantir la distància de seguretat entre membres de diferents grups bombolla. 
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Cada grup accedirà des de la porta d’entrada i sortida que tindrà establerta per tal 

d’evitar aglomeracions en aquests moments:  

 

GRUPS ESTABLES ACCÉS 

 

P3 Porta de l'hort 

P4  Porta principal 

P5 Porta principal 

1r Porta mòdul 3 

2n Porta mòdul 3 

3r Porta mòdul 4 

4t Porta mòdul 4 

5è i 6è Porta mòdul 5 

 

 

4. PLA DE NETEJA 

 

      4.1 General 

- Pel que fa als elements personals com ara la carmanyola de l’esmorzar, la 

cantimplora i la mascareta es guardaran a la motxilla de cada infant. 

- La resta d'elements personals: crocs, bates… es deixaran a l’escola i es 

retornaran quan calgui netejar-los.  
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       4.2 Ventilació d’espais comuns 

 

      Pel que fa als espais comuns, es seguiran les següents mesures: 
 

ESPAI ACCIÓ TEMPORITZACIÓ RESPONSABLE 

Sala de 
mestres 

Ventilació 
· 10 min a les 9h 
· 10 min a l’hora del pati 
· 10 min al migdia 

Conserge 

 
Lavabo de 
mestres 
 

Ventilació La finestra sempre oberta 
Mestra que en 
faci ús 

Aules 
comunes 

Ventilació 
Després de cada ús de 
l’espai. 

Mestra que en 
faci ús 

 

     4.3  Ventilació dels espais amb grups estables 

 

        Tasques de ventilació de l’aula amb grup estable: 

 

AULA DE GRUP ESTABLE 

ACCIÓ TEMPORITZACIÓ RESPONSABLE 

Ventilació de l’espai 

Cal deixar les finestres 

obertes durant tot el dia, 

amb una obertura de dos 

dits. 

· Tutora del grup estable 
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5. RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

5.1 Sessions de Consell Escolar 

 

La previsió de dates de reunions amb el Consell Escolar, aprovada a l’últim Consell 

Escolar del 28 de juny de 2020, és la següent: 

 

- 6 d’octubre 2021, a les 17h. 

- 26 de gener de 2022, a les 17h. 

- 8 de juny de 2022, a les 15h. 

 

Inicialment es preveu la realització presencial d’aquestes reunions amb les mesures de 

seguretat i prevenció pertinents (mascareta i 1.5 de distància entre els/les assistents). 

Tot i així, en cas que la situació de pandèmia no ho permeti, les reunions es 

mantindran telemàticament via Hangouts Meet. 

 

5.2  Difusió i informació del pla d’organització a les famílies 

- REUNIONS INFORMATIVES: 

 

De cara a l’inici del curs 2021-2022 hi ha la previsió dels següents actes, on s’informarà 

de les actuacions definides en aquest Pla: 

- P3: Visita a l’aula i aportació de materials.  

Dijous 9 de setembre: L’alumnat de P3 podrà venir a conèixer i a familiaritzar-

se amb l’espai, el/la tutor/a i a deixar el seu material acompanyat d’un/a 

adult/a (amb mascareta). S’enviarà un correu electrònic a les famílies amb un 

Doodle on podran apuntar-se a la franja que millor els vagi, tenint en compte 

no acumular més de 5 unitats familiars diferents a l’aula.  

- REUNIONS D’INICI DE CURS: 

- Famílies de P4 i P5, 1r, 2n: dijous 9 de setembre a les 16:00h. 
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- Famílies de 3r, 4t, 5è i 6è: dijous 9 de setembre a les 17.30h. 

La previsió inicial és que, tant la visita a l’aula i aportació de materials de P3, com les 

reunions d’inici de curs, siguin presencials. És per això que, en aquest cas, només 

podrà assistir-hi un/a sol/a representant de la família per poder mantenir la distància 

de seguretat dins l’espai, amb ús obligatori de mascareta. En cas que la pandèmia no 

permeti la presencialitat d’aquestes reunions, es portaran a terme via Hangouts Meet. 

 

En totes aquestes reunions es convoquen les famílies seguint els mateixos grups 

estables. Cada tutora rebrà a les famílies del seu nivell al pati de l’escola 5 minuts 

abans de la reunió. La mestra farà el mateix recorregut que faran els seus fills i filles 

per entrar a la seva aula. 

- INFORMACIÓ ESCRITA: 

 

Aquest Pla organitzatiu també es difondrà pels següents canals informatius: 

- Canal d’escola de Telegram.  

- Pàgina web de l’escola. 

- Qualsevol canvi en la previsió inicial, es comunicarà a les famílies via Telegram. 

 

5.3 Procediments de comunicació amb les famílies 

Des de l’escola es prioritza un contacte proper amb les famílies que es pot mantenir 

amb les mesures de prevenció i seguretat adequades: 

- A les entrades del matí, hi haurà una membre de l’Equip Directiu per facilitar 

aquest contacte directe. 

- A les entrades i sortides, es dona la possibilitat a un/a familiar que acompanyi 

el seu fill o filla fins a la porta d’accés a l’escola (en el cas de P3 fins a la porta 

de l’aula durant el període d’acollida), on hi haurà la tutora. 

- Cada tutora disposa d’una hora setmanal d’atenció a les famílies, en què es pot 

entrevistar amb elles quan així es cregui oportú.  

- Les informacions d’escola s’envien sempre per Telegram. 
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- Les informacions puntuals família-escola o viceversa tenen dues vies de 

comunicació: a les comunitats de Xics i Petits a través de la “bosseta viatgera” i 

a les comunitat de Mitjans i Grans a través de l’agenda. 

 

5.4 Entrevistes tutor/a - família 

Les convocatòries d’entrevistes tutor/a - família seran les següents: 

- 1r TRIMESTRE: 

- P3: Les dues primeres setmanes de curs, als migdies i una tarda. 

- 2n TRIMESTRE: 

- Un cop s’ha entregat l’informe del primer trimestre, el mes de gener es 

convoquen les entrevistes amb les famílies. 

- 3r TRIMESTRE: 

- A final de curs es torna a convocar a les famílies per fer una última 

entrevista. 

 

A part d’aquestes entrevistes habituals, dins l’horari de cada tutora hi ha una franja 

horària destinada a l’atenció a les famílies, que acostuma a ser al migdia. Aquesta 

franja es dona a conèixer a l’inici de curs, un cop els horaris estan aprovats, i sempre 

que la família o la tutora ho cregui convenient, pot sol·licitar-ne. 

 

La previsió és poder mantenir la presencialitat en aquestes entrevistes i que es puguin 

fer a l’aula de referència del grup estable al qual pertanyi l’infant, amb mascareta i la 

distància de seguretat de 1.5m. En cas que, per l’evolució de la pandèmia, es consideri 

més oportú fer les entrevistes telemàticament, es mantindrà la franja horària 

establerta per les entrevistes però es faran via Hangouts Meet. 

 

 

6. SERVEIS I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

a. Servei d’acollida 
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L’organització del servei d’acollida a l’escola és per part de l’AMPA. En aquest cas, es 

preveu mantenir el servei dins l’horari de 8h a 9h del matí, amb les mesures de 

seguretat pertinents: 

- Ús obligatori de mascareta. 

- Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar al centre. 

- Manteniment de la distància personal d’1,5 metres. 

b. Servei de menjador 
 

Durant el servei de menjador es respectarà l’agrupament per grups estables. Per tal de 

respectar la distància de seguretat entre els grups estables a l’hora dels àpats, aquest 

servei s’oferirà en dos torns i en dos espais diferenciats: el menjador 1 i menjador 2. 

GRUPS ESTABLES HORARI ESPAI 
ACCÉS CANVI DE 

TORN 

1r 
T
O
R
N 

P3 
P4 
P5 
1r 
 

12.30h - 13.30h 
Menjador 1 
Menjador 2 

Accés al pati per la 
porta del menjador 

DESINFECCIÓ DELS ESPAIS (10-15 minuts canvi de torn) 

2

n 

T

O

R

N 

2n 
3r 

13.30h – 14.30h Menjador 1 

Entrada esglaonada 
per la porta habitual 
del grup estable, van 

al lavabo del grup 
estable corresponent 

a rentar mans 

4t 
5è 
6è 

13.30h – 14.30h Menjador 2 

Entrada esglaonada 
per la porta habitual 
del grup estable, van 

al lavabo del grup 
estable corresponent 

a rentar mans 

 

Pel bon funcionament organitzatiu del servei de menjador, caldrà tenir en compte: 

- Les monitores de menjador aniran a buscar cada grup estable a la seva aula 

de referència: 
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● 1r torn: accés al menjador. 

●  2n torn: accés al pati per la porta habitual de cada grup estable. 

- L’alumnat portarà les bambes posades i també s’haurà rentat les mans.  

- L’alumnat sortirà de l’aula amb mascareta i no se la trauran fins que estiguin 

asseguts a punt per fer l’àpat.  

 

       - Aquest curs no es farà el rentat de dents del migdia, ja que no es pot assegurar 

que es compleixin les mesures higièniques i de seguretat pertinents tenint en compte 

la normativa. En cas que hi hagi algun alumne que ho necessiti, ho haurà de comunicar 

a la coordinadora del menjador, la Virtudes. 

 

6.3 Activitats extraescolars 

 

L’organització de les activitats extraescolars és per part de l’AMPA. L’oferta d’activitats 

extraescolars es mantindrà amb les mesures de seguretat pertinents. Es preveu que 

les activitats extraescolars comencin a l’octubre . 

 

7. REUNIONS DELS ÒRGANS UNIPERSONALS I COL·LECTIUS DE 

COORDINACIÓ I GOVERN 

 

La previsió inicial és que totes aquestes reunions es puguin fer de manera presencial, 

preservant les mesures de seguretat establertes pel PROCICAT. 

 

Previ a cada reunió, les mestres es rentaran les mans amb una solució hidroalcohòlica 

que hi haurà a l’entrada de cada aula i/o sala de mestres. 

 

- Reunions de comunitats: Es faran en una aula (es desinfectarà la zona 

utilitzada abans i després de cada reunió), respectant la distància de seguretat 

d’1,5 metres i amb ús de mascareta per part de totes les mestres de la 
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comunitat, així com també mantindrem obertes les finestres de la part superior 

abatibles. 

- Reunions de claustre: Es portaran a terme a la sala polivalent respectant la 

distància d’1,5 metres i amb l’ús de mascareta per part de tot el claustre, així 

com també mantindrem obertes les finestres de la part superior abatibles. 

- Reunions d’equip directiu: Es desenvoluparan a la biblioteca, respectant la 

distància de seguretat, amb la ventilació pertinent i amb ús de mascareta per 

part de tot l’equip. 

- Reunions amb altres professionals vinculats a l’escola (EAP, Serveis Socials, 

CRETDIC…): Es desenvoluparan en una aula prèviament neta i que permeti 

respectar la distància de seguretat. Tot els membres de la reunió hauran de 

portar mascareta,així com també mantindrem obertes les finestres de la part 

superior abatibles. 

 

8.  PROTOCOLS D’ACTUACIÓ 

 

8.1 En cas de detectar un possible cas de COVID19 

 

En el cas de detecció d’un possible cas de COVID-19, es procedirà a seguir el protocol 

establert pel PROCICAT amb els següents passos: 

1. Canvi de mascareta a una FFP2 i aïllament de la persona amb simptomatologia 

de COVID-19 a l’espai destinat (sala de material de matemàtiques). 

2. Trucar a la família de l’alumne/a amb simptomatologia de COVID-19 per tal que 

el/la vingui a buscar i es posin en contacte amb el/la pediatre/a. 

3. Neteja i desinfecció de l’espai d’aïllament. 

  

            8.2 En cas de confinament 

 

En el cas que s’hagi de fer un confinament parcial o total de l’escola, es portaran a 

terme les següents mesures: 
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- Seguir les instruccions que donin els Departaments de Salut i Educació. 

- Proporcionar les eines digitals necessàries a aquells alumnes que no disposin 

d’ordinador o tauleta per tal de poder treballar des de casa. 

- Posar a l’Ajuntament en coneixement de la necessitat de connectivitats pels 

alumnes que no tenen connexió a internet a casa. 

- Contactar amb els Serveis Socials per vetllar i treballar conjuntament en els 

casos on es detecti aquesta necessitat. 

- Contactar amb l’Ajuntament pel servei d’acompanyament lingüístic a l’alumnat 

nouvingut. 

- Crear noves adreces de correu electrònic de contacte mestra-família/alumnat i 

fer el traspàs de les dades de contacte de cada alumne/a a la tutora. Pel que fa 

a l’alumnat de Primària, caldrà demanar a les famílies una adreça on vincular 

un Drive compartit alumne/a-tutora. 

 

8.2.1 Mètode de treball i recursos didàctics previstos:  

 

➔ Comunitat de Xics + P5 (Educació Infantil): 

- PROPOSTES SETMANALS: 

● Es treballarà des de la Plataforma EIX per tal que els reptes setmanals estiguin 

penjats el dilluns en aquest espai virtual, en comptes d’enviar-los per correu 

electrònic a les famílies. La programació d’aquests reptes constarà a la llibreta 

d’aula, on es relacionaran amb els continguts a treballar. 

● Els reptes seran setmanals i estaran centrats en una temàtica concreta per 

donar-los coherència i sentit. De la mateixa manera, els diversos reptes 

englobaran les diferents àrees del currículum. 

● Tots els reptes seran voluntaris. 

- SEGUIMENT: 

● RETORNS INDIVIDUALS a través de vídeos on la tutora mostri el feedback cap a 

l’infant, per tal que aquests siguin significatius i engrescadors. 

● VIDEOTRUCADES: 
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- Dilluns es farà una videotrucada per a presentar les propostes. Es 

convocarà a l’alumnat en grups. 

- Dijous i divendres es faran els retorns en petits grups; algun dels reptes 

pot ser plantejat per ser compartit en aquesta videotrucada i així 

dinamitzar-les. 

- S’enviarà un Doodle a les famílies que vulguin demanar un contacte més 

individual del seu fill/a amb la tutora o bé que vulguin sol·licitar 

entrevista, perquè s’hi apuntin. Les franges per aquest tipus d’atenció 

seran dimarts i dimecres. 

 

 

➔ 1r + Comunitat de Mitjans i Grans (Educació Primària): 

- PROPOSTES QUINZENALS: 

● Cada quinze dies es penjarà un projecte globalitzat a la Plataforma EIX, 

prèviament programat per l’equip de mestres. Es farà constar la programació 

del projecte al Diari Curricular, preveient-ne els objectius, competències, 

criteris i evidències d’avaluació. 

● L’evolució i la documentació del projecte (fases, autoavaluació…) es regularà 

per la Carpeta d’Aprenentatge, que estarà digitalitzada al Drive. 

● El treball de numeració i càlcul es continuarà fent amb el Programa Innovamat, 

que permet el treball de les matemàtiques a través de la pròpia plataforma 

digital. 

● El compliment de les tasques serà obligatori en tots els casos, tal com 

avaluable. 

- SEGUIMENT: 

● VIDEOTRUCADES:  

- La tutora es connectarà per Hangouts Meet amb el grup diàriament al 

matí per organitzar les tasques del dia i mostrar-los com accedir-hi. 

Aquesta videotrucada es farà en dos torns (mig grup). 

- Durant el matí, es deixarà una franja oberta perquè, en cas que 

qualsevol alumne/a ho necessiti, pugui contactar amb la tutora per 
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Hangouts Meet i consultar dubtes, aclariments o qualsevol cosa que 

vulgui compartir. 

- A la tarda, i per petits grups, es compartiran les tasques del dia i es farà 

el tancament de les activitats. 

- Hi haurà una franja setmanal d’atenció a les famílies. S’enviarà un 

Doodle perquè qui ho desitgi s’hi pugui apuntar. 

 

● RETORNS INDIVIDUALS: 

- La tutora farà els retorns diaris i individuals a l’alumnat a la mateixa 

Plataforma EIX o al mateix document de la Carpeta d’Aprenentatge que 

estarà compartit al Drive. En cas que hi hagi una necessitat molt 

concreta de l’alumne/a (pel que fa a ampliació o a millora) se li farà 

arribar de manera individual també a través d’una d’aquestes dues vies. 

   

➔ En cas de confinament d’algun infant en concret: 

La tutora elaborarà un document amb propostes diverses, algunes d’aquestes 

relacionades amb el projecte que s’està treballant a l’aula. Aquest document 

estarà unificat a nivell de centre. 

 

 

8.2.2 Organització de l’equip docent:  
 

- L’equip de mestres té les propostes programades en cas de confinament de tot 

el grup. 

- En cas de confinament, l’equip de mestres es coordinarà via Hangouts Meet per 

organitzar les propostes i/o reptes que es plantejaran als i a les alumnes. 

Aquesta coordinació es farà diferenciadament Educació Infantil i Primària. 

- A més d’aquesta coordinació, cada setmana ens reunirem en claustre també 

per Hangouts Meet. 

 

➔ Comunicació família-escola: 

- A més de les vies de comunicació família-tutora, ja esmentades, l’equip directiu 
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també estarà a disposició de les famílies per a resoldre dubtes, aclariments, 

rebre propostes i informar de l’evolució de la situació en cas de confinament. 

Les vies de comunicació seran el correu electrònic, el telèfon i les videotrucades 

via Hangouts Meet. S’establiran franges horàries setmanals per atendre a les 

famílies que així ho requereixin.  

 


