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1. Consideracions prèvies
Aquest pla parteix de la reflexió conjunta realitzada per l’equip de mestres de l’Escola Marta Mata
arrel de la situació viscuda en el període de confinament aquest passat curs, del Pla d’actuació en
el marc de la pandèmia del Departament d’Educació i de les Instruccions per al curs 201-21 dels
Centres Educatius de Catalunya. Basarem les nostres actuacions i l’organització de l’escola pel
proper curs fidels al projecte educatiu d’escola tot acollint-nos al DECRET 102/2010, de 3 d’agost,
d’autonomia de centres educatius.
Estem convençuts que l’Escola Marta Mata no ha de perdre de vista la seva essència i la manera
de sentir i creure en com aprenen els infants, sigui quina sigui la situació que es plantegi. Som
conscients que les realitats són diverses i estem segurs que els infants malgrat tot, seguiran
aprenent.
Des dels seus inicis l’escola Marta Mata ha basat la seva acció educativa en tres pilars
fonamentals: la importància de les persones, del temps i de la comunicació. Per nosaltres són de
vital importància i esdevenen els nostres ideals. Així doncs, cal dir que uns dels principals objectius
d’aquest pla és no perdre la filosofia de la nostra escola, a partir de l’intercanvi d’idees, de l’escolta
activa, estant connectats i d’ajudar-nos els uns als altres per tal de fer front a aquesta nova realitat
educativa. Pensem que tots aprenem perquè formem part de col·lectius, on uns i en certs camps,
tenen més experiències i coneixements que els altres: “els experts”. Tots som experts d’alguna
cosa però no pas en tot i per tot.
D’altra banda, una de les finalitats del pla d’actuació és acompanyar a mestres, famílies i infants en
aquests moments. Hem de ser capaços de reconèixer que som éssers humans, que tenim
limitacions i som vulnerables, tal i com la consellera afirmava en el plenari de directors el passat 2
d’abril. El benestar de la Comunitat Educativa prima per sobre de qualsevol acció i decisió. Cal
entendre que tota situació excepcional ve acompanyada d’una certa incertesa, angoixa, inseguretat
i por.
Encara que els projectes de Comunitat no tinguin cabuda en aquesta nova obertura de l’escola, la
presència de 2 mestres a l’aula reforçarà la nostra idea d’una atenció més individualitzada a
l’alumnat. I amb un objectiu clar: que els projectes es segueixin desenvolupant en el cas d’un
possible nou confinament.
Aquest pla és provisional i està sotmès a canvis i possibles modificacions segons les necessitats i
la posada en pràctica del mateix.
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2. Diagnosi del centre
Com hem dit anteriorment, la primera finalitat a l’hora d’organitzar el centre en temps de
confinament ha estat acompanyar a mestres, famílies i infants en aquests moments, intentant tenir
en compte les situacions personals diverses en que la Comunitat Educativa de l’Escola Marta Mata
s’ha anat trobant i mantenint la nostra línia pedagògica.
L’objectiu principal de referència ha estat “donar continuïtat a l’escola de manera telemàtica” a partir
de reptes i altres propostes transversals en format telemàtic com a continuïtat del treball d’escola
durant el temps de confinament. D’altra banda, també hem volgut “mantenir el vincle emocional
amb l’alumnat durant el confinament” a partir de les videotrucades a través del Google Meet. Per
aquest motiu hem fet arribar ordinadors i connexions a través del Departament i l’Ajuntament de
Vilanova del Camí als alumnes, de 3r a 6è, que no disposen d’un equipament a casa, per tal de
poder seguir les propostes de l’escola durant el confinament.
Hem vetllat perquè les propostes que s’han enviat a les famílies hagin tingut sentit per a nosaltres i,
sobretot per a ells, que hagin suposat reptes assolibles per a tothom, infants i famílies, i que els
infants les hagin percebut com una oportunitat engrescadora i motivadora de seguir aprenent a
casa.
A més a més, hem cregut important “coordinar-nos com a equip docent i establir acords importants
com a claustre” a través de les videotrucades amb el google Meet, així com “seguir treballant amb
l’entramat de professionals que intervenen en el dia a dia del centre” durant el confinament,
novament a través de videotrucades, telèfon… amb els diferents professionals.
Anàlisi del període de confinament:
A. La participació en les propostes (PADLET i CLASSROOM):
A la Comunitat de Petits (EI3, EI4 i EI5), en els reptes han participat un 61% dels infants i les seves
famílies. Tot i així, observem que la participació ha estat més elevada a l’hora de compartir aquelles
activitats de caire més lliure a través del PADLET.
Malgrat això, volem destacar la baixa participació del grup de Patufets (EI3) al llarg d’aquest
període ja que representa un punt feble que cal tenir en compte en el cas d’un possible nou
confinament. Amb tot, estem convençuts i convençudes que aquesta baixa participació es deu al fet
que es tracta d’un grup de recent incorporació a l’escola i que tot just s’estaven adaptant al nostre
funcionament.
A la Comunitat de Mitjans (1r, 2n i 3r), han participat un 79% dels infants en la realització de reptes.
La majoria d’aquests ho han fet de forma força activa fins les darrers setmanes del curs, on s’ha
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observat una davallada de la participació, coincidint amb la incorporació de moltes famílies a la
feina i el fet de poder sortir al carrer.
A la Comunitat de Grans (4rt, 5è i 6è), la participació ha estat d’un 82% tant pel que fa a les
tasques o els reptes proposats a través del google classroom. No obstant això, la participació ha
estat molt limitada, i molts alumnes han realitzat només alguna de les propostes (tasques o reptes)
Tot i així, preocupen especialment, i mereixen la nostra atenció, el nombre d’infants, que malgrat
els esforços per part dels docents, han desaparegut completament durant el període de
confinament i la participació poc continuada d’algunes famílies.
L’equip docent creu que els Padlets i els Classroom han estat una bona opció per aquest
confinament. Tot i així, el Padlet ens ha servit com a recurs immediat però creiem que hem
d’emprar els propis recursos digitals de l’escola. Així doncs, en un pròxim confinament l’equip de
mestres creu oportú utilitzar els blogs de les diferents aules com a eina de presentació de les
propostes. Pels nens i nenes de la Comunitat de Grans es valora la possibilitat de la utilització del
classroom al llarg del curs.
Després de les reflexions en claustre recollides en la memòria d’aquest darrer curs es realitzen les
següents propostes de millora:
Comunitat de Petits i Mitjans:
-

Fer més pedagogia del repte, acompanyant a les famílies per tal que li puguin treure més
suc. Continuar amb l’estil dels reptes i vincular-los al projecte d’aula, si és possible.

-

A la reunió d’inici de curs, si és que es pot fer, posar dos reptes sobre la taula amb les
famílies per mostrar el seu funcionament i l’objectiu d’aquests.

-

Parlar més de les franges de sistematització amb les famílies, intentant transmetre la visió
d’escola.

-

Utilitzar els blogs de l’aula.

Comunitat de Grans:
-

Preveure al primer trimestre un treball de classroom amb el Tintins.

-

Fer les propostes al Classroom per nivell i més adaptades a les necessitats de cada infant.

B. Manteniment del vincle emocional amb l'alumnat
Durant el període en confinament s’han realitzat videotrucades amb els infants amb la finalitat de
mantenir el vincle emocional.
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A la comunitat de Petits el primer mes s’han fet les videotrucades setmanals però s’ha observat que
els infants es cansaven amb molta facilitat. A partir de la segona setmana de maig s’han fet
quinzenalment. Les videotrucades s’han realitzat individualment, en petits grups i en gran grup,
segons les necessitats de cada moment.
A Mitjans, s’han realitzat videotrucades quinzenalment, des dels inicis, la majoria en petits grups.
També s’han realitzat, puntualment i en determinades situacions, videotrucades individuals o
trucades via telefònica.
A la Comunitat de Grans, s’ha mantingut el contacte de forma més continuada a partir de
videotrucades en petit grup i individuals, en les que els infants han pogut, a més a més, fer
consultes sobre dubtes que tinguéssin sobre les propostes del Classroom.
També, en el Pla de reobertura de centre, s’ha contemplat la possibilitat de que els i les alumnes de
6è poguessin fer un tancament més emocional i presencial les darreres setmanes de curs.
Després de les reflexions en claustre recollides en la memòria d’aquest darrer curs es realitzen les
següents propostes:
•

En cas d’un nou confinament, continuar amb les videotrucades de forma quinzenal i en
grups reduïts, sobretot per fer l’acompanyament més emocional.

•

Plantejar trobades individuals per fer un seguiment més específic de l’evolució dels infants.

C. Dispositius digitals
El Departament d’Educació ha facilitat la connexió als i les alumnes de 6è amb necessitats de
connectivitat. D’altra banda, l’Ajuntament ha col·laborat en el repartiment de dispositius i
connexions necessàries pels alumnes de 3r a 5è. En total, s’han repartit 15 ordinadors, 6 dels quals
amb connexió.
Tot i així, algunes famílies que han rebut el dispositiu no han sabut com utilitzar-lo. D’altres, l’han
utilitzat i d’altres no n’han fet cap ús. A la Comunitat de Grans alguns alumnes l‘han aprofitat només
la primera setmana de rebre’l. D’altres l’han aprofitat per seguir realitzant les videotrucades però no
per realitzar els reptes.
Cal destacar que ha costat molt tenir les llistes definitives de les necessitats reals detectades. Hem
detectat que en algunes famílies no només hi havia la dificultat de no tenir ordinador sino de no
tenir els mínims com a usuari competent digital per entendre’s a nivell tecnològic.
Després de les reflexions del claustre recollides en la memòria d’aquest darrer curs es realitzen les
següents propostes de millora:
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•

Al setembre passar enquesta sobre els dispositius reals dels que disposen les famílies a
casa.

•

Preveure aquelles famílies que hem detectat que no han sabut emprar els dispositius i fer
un acompanyament en previsió d’un nou confinament.

•

En el cas d’un nou confinament afegir a la llista els infants de 1r i 2n que no tinguin
dispositius.

•

Establir una mena de contracte i reunió amb les famílies que reben dispositius digitals per
adquirir un compromís en el seu ús.

D. Comunicació amb les famílies
A l’escola disposem d’una xarxa molt activa a través de Google Suite que ens ha afavorit la
comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa en aquesta situació
d’excepcionalitat que hem viscut.
Després de les reflexions derivades del claustre recollides en la memòria d’aquest darrer curs es
realitzen les següents propostes de millora:
•

Comprovar que totes les famílies de l’escola tenen el correu connectat i que saben utilitzar
les diferents eines del Google Suite.

E. Gestió de l’equip docent i altres professionals educatius
En referència a les coordinacions de l’equip de mestres, s’han fet trobades de comunitat
setmanalment. Pel que fa a trobades de claustre, no se n’han fet gaires però la informació ha
arribat via coordinació.
D’altra banda, sí que s’ha realitzat el seguiment d’alguns casos pels serveis educatius externs
(EAP, CREDA, ONCE i CRETDIC).
Després de les reflexions del claustre recollides en la memòria d’aquest darrer curs es realitzen les
següents propostes de millora:
•

Fer més trobades de claustre d’acompanyament emocional i cohesió d’equip (potser una
mensual).

Malgrat això, és important tenir present el moment de cada membre de l’equip docent, per no afegir
més pressió a la situació. És important poder transmetre calma i serenitat i no afegir més angoixa i
volum de feina al personal docent.
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3. Organització dels grups estables
COMUNITAT DE PETITS
Grup

Nº

Patufets

25

Pinotxos

26

Tabalugues

25

Mestres o
personal estable

Mireia
Maripi (TEI)
Ivet
Toni R.
Toni M.
Dúnia

Altres
(amb mesures)

Personal d'At.
Educativa puntual

Espai

Vetlladora

Marta Garriga

Aula EI3

Vetlladora

Marta Garriga

Aula EI4

Vetlladora

Marta Garriga

Aula EI5

Altres
(amb mesures)

Personal d'At.
Educativa puntual

Espai

Rafa (aux.EE)

Marta Garriga

Aula 1r

COMUNITAT DE MITJANS
Grup

Nº

Rovellons

25

Alícies

26

Tanits

25

Mestres o
personal estables

Sònia
Xavi
Cristina
Vero
Aura
Rosa

Rafa (aux.EE)

Rafa (aux.EE)

Marta Garriga/
CREDA
Marta Garriga/
CRETDIC

Aula 2n

Aula 3r

COMUNITAT DE GRANS

Grup

Nº

Tintins

25

Petits Prínceps

25

Massagrans

25

Mestres o
personal estables

Altres
(amb mesures)

Meritxell (música)

Meri (anglès)

Marta T

Rafa (aux.EE)

Cèlia
Meri (anglès)

Rafa (aux.EE)

Marta H

GUIM (aux. Con.)

Dani (ed.física)

Rafa (aux.EE)

Personal d'At.
Educativa puntual

Espai

Marta Garriga

Aula 4t

Marta Garriga

Aula 5è

Marta Garriga

Aula 6è

9

Els grups estables es mantindran durant el curs 2020-21, però és important saber que des de
l’Administració, i segons l’evolució de la pandèmia, ens poden arribar instruccions de canvi, que
caldrà adoptar.
Aquesta organització d’escola parteix de la docència compartida de tots els grups. Els dos mestres
tutors del grup aula assignat, a partir dels projectes d’aula que sorgeixin, hauran de vincular totes
les competències, àmbits i dimensions del Currículum incloent les diferents especialitats en el
desenvolupament d’aquests. En aquest sentit, s’ha previst en el calendari de trobades entre
mestres, un acompanyament dels experts de l’escola (especialistes d’anglès, educació física i
música) als altres mestres, trobades que es realitzaran mantenint les mesures de prevenció
(distància de seguretat, ús de mascareta, rentat de mans i neteja i ventilació de l’espai de trobada),
atenent que els mestres en aquesta trobada no formaran part del grup estable.
Cal tenir present que l’organització de l’escola per aquest nou curs no contempla la realització de
projectes de Comunitat, un element identitari de l’escola, prioritzant així que els infants i els mestres
puguin estar el màxim temps d’escola sense mascareta ni distàncies de seguretat, amb tot el que
suposa, i per evitar moviments entre grups estables.

4. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat
específica de suport educatiu
Partim de la idea de que cada persona és única i irrepetible i, per tant, el fet d’educar comporta, per
una banda, reconèixer que la diversitat és l’essència mateixa de la societat i, per l’altra, conèixer i
comprendre les característiques i necessitats diverses dels alumnes. Per atendre la diversitat cal
impregnar amb aquesta idea la cultura de centre i proveir-lo dels suports personals, organitzatius,
metodològics, materials i tecnològics adequats que assegurin la presència, la participació,
l’aprenentatge i el progrés de tots i cadascun dels i les alumnes.
Pensem que el treball per projectes és, en si mateix, una mesura universal d’atenció a la diversitat,
tenint com a referència els principis DUA (Disseny Universal d’Aprenentatge), que permet, en
primer lloc, agrupaments flexibles (gran grup, grup reduït o individual) i facilitar així una resposta
educativa adequada a les diferents particularitats dels infants, afavorint una intervenció educativa
més individualitzada.
En segon lloc, la presentació de l’objecte d’aprenentatge a través de diferents vies i canals
sensorials, segons el desenvolupament del projecte en base a les necessitats i interessos dels
alumnes. En tercer lloc, ofereix diversos nivells de participació i de resolució, depenent de les
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característiques individuals, els diferents ritmes d’aprenentatge i les potencialitats presents al grup.
I per últim, possibilita diferents maneres d’avaluar el progrés de l’alumnat.
Pensar en l’organització dels infants a l’escola ja és pensar en atendre la diversitat. Al llarg del curs
treballarem en petits grups, parelles, trios, etc, i en moltes ocasions amb la presència de dos
mestres dins l’aula, per tal d’ajustar-nos a processos individuals i de petits col·lectius. Per tant,
parlem d’una docència compartida com a mesura de reorganització de l’escola en el context de la
pandèmia per aquest pròxim curs, que esdevé en si mateix un ideal d’atenció de les necessitats de
tots i cada un dels infants.
En cas de confinament del grup els tutors hauran de tenir molt present les necessitats de cada grup
i atendre a cada un dels infants adaptant al màxim les intervencions, propostes i activitats que es
realitzin en aquest període.

5. Organització de les entrades i les sortides
L’escola disposa de dos accessos al interior del recinte de l’escola, on es troben les aules. Un
primer accés pel carrer Comtes de Cardona i un altre pel carrer Joan Papa XXIII. L’accés per
aquest carrer ha estat sempre l’oficial pels alumnes ja que condueix a la pista de l’escola i és on
cada aula disposa d’una porta per accedir a l’interior de l’edifici. Amb tot, l’Ajuntament ens han obert
una segona porta a la pista per tal de facilitar les entrades i sortides en aquesta situació.
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Les entrades i sortides per aquest curs estaran organitzades de la següent manera:
COMUNITAT DE PETITS

Els infants d’aquesta edat necessiten més l’acompanyament de les famílies, per això l’entrada i
sortida es realitzarà per la porta del carrer Comtes de Cardona (parc). En aquest espai hi ha
marcades unes zones, diferenciades per colors, de rebuda i recollida per cada grup estable amb
l’objectiu de poder mantenir les distàncies de seguretat. Cada grup té assignat un color:
Grup

Color

Patufets

Blau

Pinotxos

Negre

Tabalugues

Groc

Entrades: Els tutors a les 8:55h i 14:55h esperaran l’arribada dels infants i les seves famílies i
entraran de forma ordenada a les 9:0h i 15:00h cap a les aules de referència.
Sortides: A les 12:25h i 16:25h els tutors trauran els infants al mateix espai d’entrada per tal que
les famílies els puguin recollir.
Consideracions importants:
•

Durant les entrades i sortides els familiars responsables dels infants hauran de portar la
mascareta i mantenir les distàncies de seguretat recomanades.

•

Les famílies no podran entrar a l’escola. Els mestres seran els encarregats de rebre els
infants i acompanyar-los a les aules del grup estable corresponent, seguint les mesures de
prevenció i seguretat.

•

En el cas de l’educació infantil no està obligat l’ús de mascareta però si la família ho
considera podrà portar-la fins a l’aula de referència.

•

La puntualitat és un element clau pel bon funcionament de les entrades i sortides i, en
conseqüència, pel bon funcionament del pla d’organització de centre d’enguany. No
obstant, en cas que s’arribi tard caldrà esperar a la zona assignada a que algun membre
de l’equip docent vingui a recollir als infants.

•

Com sempre, cal aportar autorització si la recollida dels infants no la fan els progenitors o
tutors legals.
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COMUNITAT DE MITJANS

L’accés dels infants de la Comunitat de Mitjans serà pel carrer Joan Papa XXIII, l’accés per la porta
de la pista habitual (PORTA 1).
Entrades:
•

La porta s’obrirà a les 8:55h i 15:55h i es tancarà a les 9:05h i 15:05h.

•

Cada grup de referència tindrà assignada una zona de la pista on hauran de dirigir-se i
esperar amb els tutors d’aula a poder accedir a l’interior del recinte.

•

Els tutors esperaran a que arribin tots els infants i vetllaran perquè es mantinguin les
mesures de seguretat.

•

En aquest temps d’espera, els mestres realitzaran el control de temperatura i aplicaran el
gel hidroalcohòlic a tots els infants.

•

A les 9:05h i 15:05h, o tan bon punt hagin realitzat els controls de temperatura i aplicat el
gel hidroalcohòlic, de forma ordenada accediran per les escales pertinents a la seva aula
de referència.

Sortides:
•

A les 12:25h i 16:25h els tutors trauran els infants al mateix espai d’entrada per tal que les
famílies els puguin recollir. Ho faran de forma ordenada, per cursos, per tal d’evitar
aglomeracions de les famílies a la porta de la pista.
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Consideracions importants:
•

Els infants hauran de portar la mascareta i mantenir les distàncies de seguretat.

•

Les famílies no podran entrar a l’escola. Els mestres seran els encarregats de rebre els
infants a la pista i acompanyar-los a les aules del grup estable corresponent, seguint les
mesures de prevenció i seguretat.

•

La puntualitat és un element clau pel bon funcionament de les entrades i sortides i, en
conseqüència, pel bon funcionament del pla d’organització de centre d’enguany. No
obstant, en cas que s’arribi tard s’haurà d’esperar a que finalitzin TOTS els torns d’entrada
per poder accedir a l’interior de l’escola. En aquest cas, l’entrada es realitzarà per la porta
del carrer Comtes de Cardona. Caldrà esperar a que algun membre de l’equip docent els
vingui a buscar (zona vermella). Els infants hauran de portar la mascareta i mantenir les
distàncies de seguretat fins arribar a l’aula del seu grup estable.

•

Com sempre, cal aportar autorització si la recollida dels infants no la fan els progenitors o
tutors legals o en cas de poder sortir sol/a.

Grup

Zona pista

Rovellons

1

Alícies

2

Tanits

3

COMUNITAT DE GRANS

L’accés dels infants de la Comunitat de Grans serà pel carrer Joan Papa XXIII, l’accés per la porta
de la pista habilitada per l’Ajuntament (PORTA 2).
Entrades:
•

La porta s’obrirà a les 8:55h i 15:55h i es tancarà a les 9:05h i 15:05h.

•

Cada grup de referència tindrà assignada una zona de la pista on hauran de dirigir-se i
esperar amb els tutors d’aula a poder accedir a l’interior del recinte.

•

Els tutors esperaran a que arribin tots els infants i vetllaran perquè es mantinguin les
mesures de seguretat.
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•

En aquest temps d’espera, els mestres realitzaran el control de temperatura i aplicaran el
gel hidroalcohòlic a tots els infants.

•

A les 9:05h i 15:05h, o tan bon punt hagin realitzat els controls de temperatura i aplicat el
gel hidroalcohòlic, de forma ordenada accediran per les escales pertinents a la seva aula
de referència.

Sortides:
•

A les 12:25h i 16:25h els tutors trauran els infants al mateix espai d’entrada per tal que les
famílies els puguin recollir. Ho faran de forma ordenada, per cursos, per tal d’evitar
aglomeracions de les famílies a la porta de la pista.

Consideracions importants:
•

Els infants hauran de portar la mascareta i mantenir les distàncies de seguretat.

•

Les famílies no podran entrar a l’escola. Els mestres seran els encarregats de rebre els
infants a la pista i acompanyar-los a les aules del grup estable corresponent, seguint les
mesures de prevenció i seguretat.

•

La puntualitat és un element clau pel bon funcionament de les entrades i sortides i, en
conseqüència, pel bon funcionament del pla d’organització de centre d’enguany. No
obstant, en cas que s’arribi tard s’haurà d’esperar a que finalitzin TOTS els torns d’entrada
per poder accedir a l’interior de l’escola. En aquest cas, l’entrada es realitzarà per la porta
del carrer Comtes de Cardona. Caldrà esperar a que algun membre de l’equip docent els
vingui a buscar (zona vermella). Els infants hauran de portar la mascareta i mantenir les
distàncies de seguretat fins arribar a l’aula del seu grup estable.

•

Com sempre, cal aportar autorització si la recollida dels infants no la fan els progenitors o
tutors legals o en cas de poder sortir sol/a.

Grup

Zona

Tintins

4

Petits Prínceps

5

Massagrans

6
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Les famílies hauran de romandre fora i no podran accedir a la pista. La via pública estarà
distribuïda per a les famílies de la Comunitat de Mitjans i grans, amb l’objectiu d’evitar
aglomeracions i hauran de portar la mascareta i mantenir les distàncies de seguretat.

6. Organització de l’espai d’esbarjo
COMUNITAT DE PETITS

•

Els infants esmorzaran a les aules. Els tutors establiran el temps d’esmorzar necessari
abans de la sortida al pati segons les necessitats de cada grup.

•

Cada espai de joc tindrà el seu material i es mantindrà durant una setmana. Al final de la
setmana cal preveure la neteja de l’espai.

•

L’accés al pati de sorra es realitzarà per la porta d’entrada i sortida a la pista, no per la de
la terrasseta, ja que hi haurà un grup estable fent esbarjo.

•

Cal preveure la neteja de les estructures i de la caseta del pati entre els dos torns i al
finalitzar l’últim tron. Els encarregats d’aquesta neteja seran el conserge més un dels dos
mestres del grup estable que marxa.

16

COMUNITAT DE MITJANS

•

L’esmorzar es farà a l’aula de referència 10’ abans de la sortida al pati. Caldrà preveure la
neteja de l’espai abans de la sortida.

•

La sortida al pati serà a les 10:45h i tindrà una durada de 25 minuts. Puntualment a les
11:10 els infants tornaran a les seves aules de forma ordenada.

•

Els infants hauran de sortir de la seva aula de referència amb mascareta i mantenint les
distàncies de seguretat entre grups estables fins arribar a la seva zona d’esbarjo.

•

L’espai de joc es canviarà setmanalment. D’aquesta manera economitzem el temps de joc
i evitem haver de dedicar temps a la neteja de material diàriament. El material romandrà
setmanalment en el mateix grup estable.

•

Hi haurà tres cistelles de material (dos de pista i una de fora pista). A final de setmana
cada grup aula s’encarregarà de fer la neteja del material per poder realitzar el canvi de
material setmanalment.
COMUNITAT DE GRANS

•

L’esmorzar es farà a l’aula de referència 10’ abans de la sortida al pati. Caldrà preveure la
neteja de l’espai abans de la sortida.

•

La sortida al pati serà a les 11:15h i tindrà una durada de 25 minuts. Puntualment, a les
11:40h els infants tornaran a les seves aules de forma ordenada.

•

Els infants hauran de sortir de la seva aula de referència amb mascareta i mantenint les
distàncies de seguretat entre grups estables fins arribar a la seva zona d’esbarjo
assignada.

•

És important tenir en compte les sortides i entrades esglaonades i respectar els horaris.

•

Hi haurà tres cistelles de material (dos de pista i una de fora pista). Diàriament, cada grup
aula s’encarregarà de fer la neteja del material.

7. Relació amb la comunitat educativa
A l’escola disposem d’una xarxa molt activa a través de Google Suite que permet establir i garantir
la comunicació entre els diversos membres de la Comunitat Educativa: escola, mestres, famílies,
alumnes, AMPA, PAS… Aquest tret d’identitat de l’escola afavoreix la comunicació entre els
diferents membres de la comunitat educativa en situacions excepcionals com l’actual.
Així consta en els diferents documents oficials d’escola (NOFC i Pla TAC):
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Quan una família matricula el seu fill/a al centre se li proposa una signatura
d'autorització per tal de fer-los membres de la nostra plataforma de comunicació de
correu, sota el domini martamataescola.cat. Aquesta acceptació possibilita la
comunicació directa amb mestres, equip directiu i altre personal de l'escola. Així, a cada
família (pare i mare o tutor) se li assigna un compte de correu del que disposen mentre
tenen un fill o filla en el centre. Quan ja no tenen cap fill o filla al centre, el compte es
dóna de baixa.
A tots els i les mestres que treballen a l’escola, se’ls assigna un compte de Google Suite
dins del nostre domini martamataescola.cat a través del qual reben informacions
importants d’escola i tenen accés a materials, documents, actes de reunions (unitats
d’equip) i als calendaris d’activitats i reunions d’escola.
D’altra banda, tenim uns grups creats, de nivell i comunitats, que faciliten enviar de
manera més massiva els correus. D'aquests grups els i les mestres tutors/es en són
administradors, filtrant així i acceptant, si és convenient, els correus que podran enviarse a tots els membres del grup. Quan els i les mestres són baixa de l’escola es dona
també de baixa el seu compte.
Pel que fa als alumnes, vetllem per tal que a partir de 4t de primària, sota prèvia
autorització familiar, treballin i aprenguin a desenvolupar-se en algunes de les eines que
ofereix Google Suite (correu, calendars. Drive, Classroom, Maps, formularis…), i altres
recursos digitals o dispositius (Chromebooks, portàtils, tauletes, càmeres…)

sota

supervisió de mestres.
Els alumnes de 1r a 3r també s’introdueixen en en l’ús d’aquests dispositius i de l’entorn
Google Suite però sense comptes personals, tan sols utilitzant comptes d’escola.
Relació amb les famílies:
A. Comunicació
Així doncs, aprofitant els propis recursos, la nostra via de comunicació amb les famílies es
realitzarà, com sempre, a través del correu d’escola.
Els comunicats oficials, instruccions del Departament o d’escola, s’enviaran des de l’equip directiu
(martamata@martamataescola.cat), el qual vetllarà en tot moment perquè les informacions oficials
arribin amb la intenció d’evitar confusions i generar incertesa.
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La funció dels tutors/es serà essencial en el manteniment de la comunicació amb les famílies al
llarg de tot el curs, tenint en compte que, de moment, les famílies no poden entrar al recinte escolar
amb normalitat. Els tutors es comunicaran amb les famílies a partir del correu personal d’escola.
A inici de curs els/les tutors/es de les aules de referència comprovaran que les famílies tenen el
correu actiu per tal de facilitar la comunicació i fer petites formacions en cas de necessitat.
En cas de nou confinament si el tutor/a detecta que hi ha famílies que no responen els correus i/o
comunicacions d’escola realitzaran una trucada telefònica (amb número ocult) per informar i/o
comprovar en quina situació es troben. Es facilitarà l’accés al correu d’escola per aquelles famílies
que encara no el tinguin activat. En cas que no sigui possible activar-lo, els tutors hauran de
mantenir un contacte telefònic i informar de les novetats i canvis, així com facilitar l’accés a les
propostes i recomanacions que es realitzen des de l’escola.
A principi de curs, cada grup de referència haurà d’escollir una família delegat/da que serà el nexe
d’unió entre escola i famílies, en cas de confinament.
El tutor també serà l’encarregat de mantenir el contacte més directe amb aquelles famílies més
vulnerables sobretot d’aquelles amb infants que tenen diagnòstics greus (TEA’s, transtorns de la
personalitat, de la conducta….)
B. Les reunions de grup:
Farem les reunions d’inici de curs abans del 14 de setembre, si és possible, presencialment, a partir
de grups estables, mantenint la distància de seguretat i utilitzant la mascareta. Les trobades
presencials es realitzaran al gimnàs de l’escola.
Tota la informació de les trobades quedarà penjada a la web de l’escola i als diferents blogs de les
aules per tal que les famílies que no han pogut venir puguin consultar-la.
Dates i hores per a les reunions d’inici de curs:
Dimarts 8 de setembre

Dimecres 9 de setembre

Dijous 10 de setembre

Rovellons

Alícies

18h

Massagrans

Patufets

19h

Tabalugues

Tanits

Tintins

Pinotxos

17h

20h

Trobada telemàtica
Comunitat Educativa

Petits Prínceps
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Al llarg del curs, caldrà preveure si hi ha necessitat de fer alguna altra trobada grupal amb l’objectiu
d’acompanyar a les famílies.
C. Les trobades individuals:
Les trobades individuals amb les famílies pel seguiment dels seus fills/es es realitzaran de forma
presencial. Malgrat això, també s'oferirà la possibilitat de fer-les telemàticament. Caldrà informar
als diferents coordinadors de comunitat les trobades que es realitzin, evitant concretar trobades en
les hores de més moviment a l’escola (entrades i sortides). Sempre que sigui possible les trobades
es realitzaran dins l’aula del grup estable i sempre amb les mesures de prevenció i seguretat
establertes.
El segon trimestre tots els tutors hauran d’haver realitzat com a mínim una trobada de seguiment
per alumne.
Comunicació i manteniment del contacte amb la resta de la Comunitat Educativa o altres
professionals educatius:
A. Consell Escolar
Les reunions es realitzaran presencialment / telemàticament segons les necessitats i casuístiques
de cada moment.
L’espai de trobada en cas de fer-lo presencialment serà el gimnàs de l’escola ja que és l’espai que
permet mantenir les mesures de prevenció i seguretat.
Previsió aproximada de Consells Escolars curs 2010-21:
Setembre

Aprovació pla d’obertura

Octubre

PGA

Gener-febrer

liquidació i pressupost

Maig

Calendari

Juny

Memòria

*més els altres que puguin sorgir per situacions que ho requereixin

B. EAP
La persona de l’EAP haurà de complir amb el protocol de prevenció i seguretat al no ser persona
referent de cap grup estable.
•

Haurà de portar la mascareta en tot moment (observacions i trobades).
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•

Mantindrà les distàncies de seguretat sempre que sigui possible quan realitzi les
observacions als infants o intervencions a les aules.

•

Abans d’entrar i al sortir de cada aula s’aplicarà gel hidroalcohòlic.

C. Altres serveis: CREDA i CRETDIC
Les persones d’aquest servei que realitzin intervenció dins l’aula hauran de complir amb el protocol
de prevenció i seguretat que determini l’administració, tenint en compte que no formaran part del
grup estable.
•

Hauran de portar la mascareta en tot moment (observacions i trobades).

•

Mantindran les distàncies de seguretat, sempre que sigui possible, quan realitzin les
intervencions amb els infants.

•

Abans d’entrar i al sortir de cada aula s’aplicaran gel hidroalcohòlic.

8. Servei de menjador
El servei de menjador és utilitzat per un nombre elevat d’infants, tot i que no de forma fixa.
S’estima que diàriament hi ha entre 55 i 65 infants que es queden a dinar (un màxim de 70). Per
aquest motiu, i tenint en compte l’espai del que disposem, organitzarem el menjador en dos torns.
Grup

Nª de nens/es aproximat

Hora de dinar

Patufets

7

12:30h

Pinotxos

9

12:30h

Tabalugues

8

12:30h

Rovellons

5

12:30h

Alícies

5

13:45h

Tanits

8

13:45h

Tintins

12

13:45h

Petits Prínceps

9

13:45h

Massagrans

7

13:45h

Els/les nens/es que es quedin a dinar, s’hauran d’esperar a la seva aula de referència fins que
hagin acabat els torns de sortida, a les 12.30h, per tal que els reculli la monitora. Com que deixen
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l’aula estable, hauran de desplaçar-se amb mascareta a excepció dels infants de l’educació infantil,
que hauran de mantenir la distància de seguretat.
D’altra banda, pel fet de coincidir diferents grups estables, caldrà mantenir la separació entre les
taules. Els integrants d’un mateix grup podran seure junts en una o més taules, depenen del
nombre de nens i nenes que es quedin a dinar.
El professorat i el PAS podran fer ús del servei de menjador però amb un espai totalment
diferenciat al de l’alumnat. Aquest espai serà l’assignat per les coordinacions per a cada comunitat
o de claustre (gimnàs) i sempre mantenint les mesures de seguretat.
Pel que fa a les activitats anteriors o posteriors als àpats, s’hauran de dur a terme, majoritàriament,
a l’aire lliure (la pista i el pati de petits). En cas necessari podran utilitzar l’aula d’anglès. Quan el
l’espai de menjador utilitzi aquesta aula haurà de preveure la neteja de l’espai.
Cal afegir el calendari d’activitats.

9. Pla de neteja
Per tal de garantir la seguretat dels infants, docents i personal PAS disposarem d’un servei de
neteja fixa en l’horari que duri la jornada lectiva i un reforç d’una hora i mitja.
Les tasques a realitzar per aquest personal de neteja fixe seran:
•

Neteja i desinfecció de WC’s.

•

Neteja i desinfecció de les baranes d'accés al pis de dalt.

•

Neteja i desinfecció de les aules que no pertanyen a grups estables entre els diferents usos:
arts escèniques, biblioteca, aula d’anglès i el gimnàs.

•

Neteja i desinfecció dels espais de trobada de mestres i famílies.

Planning neteja:
Dilluns
9:00h a
10:45h

Dimarts
Vestidors

Dimecres

Dijous

Divendres

(just abans de

pati. Massagrans els han
utilitzat)

10:45 a

Persona reforç: WC, vestidors, baranes... (Estones de pati Mitjans i Grans de 10:45h a 11:40h)

12:30h

Persona fixa: Gimnàs, arts escèniques i Anglès.

12:30 a
15h
15h a
16:30h

DINAR

Neteja de la biblioteca, aula anglès, menjador, espai trobada (consultar espais de trobada)
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16:30h a
...

Aules de referència (a excepció dels espais que utilitzin els extraescolars que finalitzen a les 18h).

A banda, cada espai de l’escola disposarà d’un kit amb gel hidroalcohòlic per la desinfecció de
mans, desinfectant d’ús domèstic per la neteja d’espais i paper per poder fer aquesta neteja.
Caldrà veure l’annex 2 i 4 del Pla d’actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el
marc del pandèmia que especifica “Planificació de la ventilació, neteja i desinfecció en centres
educatius” i llista de comprovació per a l’obertura diària i a l’inici de curs dels centres educatius”.

10. Extraescolars o acollida
A hores d’ara no hi ha una previsió de les extraescolars que es realitzaran el pròxim curs. Tot i així
caldrà tenir present:
•

Sempre que les activitats no puguin realitzar-se a partir dels grups establerts per l’escola
hauran de dur-se a terme mantenint la distància de prevenció i portant mascareta.

•

Es faran servir aquells espais que no hagin estat ocupats durant el dia per infants d’altres
grups i que estiguin desinfectats.

•

L’estona de berenar es realitzarà a l’exterior, possibilitant la neteja i desinfecció dels espais
a utilitzar, en cas que sigui necessari.

Un cop es determinin les diferents extraescolars caldrà veure l’annex 6 del Pla d’actuació per al
curs 2020-21 per a centres educatius en el marc del pandèmia que especifica “recomanacions
per a les activitats extraescolars”.

11. Activitats complementàries
A. Acollida matinal:
Per garantir la seguretat dels usuaris de l’acollida matinal i tenint en compte que no es podran
realitzar grups estables caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5m i portar la mascareta. A
banda, el material serà utilitzat de forma individual i procurant la desinfecció d’aquest després del
seu ús.
L’acompanyant del nen o la nena accedirà al centre amb mascareta i rentant-se les mans amb gel
hidroalcohòlic.
Els infants de la Comunitat de Petits seran acompanyats a la seva aula de referència per el
monitor/a. Els infants de la resta de comunitats aniran a les respectives files a l’espera de pujar a
l’aula de referència amb els seus tutors o tutores.
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L’espai d’acollida serà l’habitual. Caldrà ventilar, netejar i desinfectar l’espai després del seu ús.
B. Sortides, CdA i colònies.
L’equip de mestres es proposa fer sortides aprofitant l’entorn natural del municipi així com els
espais públics, sempre que la situació de la pandèmia ho permeti i sempre en grups estables,
D’altra banda, aquest curs s’ha decidit no fer Camps d’Aprenentatge a primària, ja que aquests
tenien relació directe amb els projectes de Comunitat, que no podrem realitzar. No obstant, tenim la
intenció de realitzar colònies. Preveiem que s’organitzaran al llarg del tercer trimestre, depenent de
l’evolució de la pandèmia. L’objectiu d’aquestes serà la de gaudir del temps compartit, viure
l’experiència de dormir fora de casa, crear vincles...

12. Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern
Les reunions de coordinació i claustre es realitzaran de forma presencial, sempre que sigui
possible. Cada comunitat tindrà el seu espai de trobada, on es podran mantenir les distàncies de
seguretat:
●

Comunitat de Petits: Biblioteca

●

Comunitat de Mitjans: Aula de projectes (pis de dalt)

●

Comunitat de Grans: Aula TAC

Les exclusives es realitzaran de dilluns a dimecres de 12:30 a 14h.
A banda, l’equip de gestió es reunirà setmanalment a la sala de mestres. Els coordinadors de cada
comunitat mantindran informats els/les membres de cada Comunitat dels temes tractats en les
trobades d’equip de gestió i s’encarregaran de mantenir informats a l’equip directiu de l’estat i
decisions acordats en trobades de Comunitats.
S’establirà un calendari de claustres, coordinacions i trobades amb el personal EAP a inici de curs.
Els claustres es realitzaran al gimnàs de l’escola o telemàticament si es considera oportú.

13. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19
En el cas que es detecti un possible cas en un grup estable de l’escola, un dels responsables del
grup acompanyarà a l’infant a l’espai de trobada que s’ha habilitat per aquesta funció. En aquest
espai hi haurà un kit de protocol en el qual hi haurà mascaretes, gel hidroalcoholic, guants i
termòmetre. Mestre i infant hauran de dur la mascareta quirúrgica posada. Un dels membres de
l’equip directiu serà l'encarregat de trucar a la família per tal que el vinguin a recollir. Si presenta
símptomes més greus, també es trucarà al 061, al contacte directe amb el CAP. D’altra banda, la
directora es posarà en contacte amb els serveis territorials, a través de l’aplicació TRAÇACOVID.
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A quin grup
pertany?

A on el portem?

Qui acompanya a
l’infant?

Qui truca a la
família?

Qui truca als
serveis
territorials?

Patufets

Espai de trobada

Maripi

Membre equip
directiu o
Toni T

Marta T

Pinotxos

Espai de trobada

Toni R.

Membre equip
directiu o
Toni T

Marta T

Tabalugues

Espai de trobada

Dúnia

Membre equip
directiu o
Toni T

Marta T

Rovellons

Espai de trobada

Xavi

Membre equip
directiu o
Toni T

Marta T

Alícies

Espai de trobada

Vero

Membre equip
directiu o
Toni T

Marta T

Tanits

Espai de trobada

Rosa

Membre equip
directiu o
Toni T

Marta T

Tintins

Espai de trobada

Meri

Membre equip
directiu o
Toni T

Marta T

Petits prínceps

Espai de trobada

Meri

Membre equip
directiu o
Toni T

Marta T

Massagrans

Espai de trobada

Dani

Membre equip
directiu o
Toni T

Marta T

D’altra banda, es farà el seguiment dels casos positius que es donin al centre seguint aquesta taula
que estarà ubicada físicament al despatx de l’equip directiu:
Seguiment dels casos
Alumne/a

Dia i hora
de la detecció

Explicació del
protocol seguit i
observacions

Persona de salut
amb qui es manté
el contacte i
centre d’atenció
primària

Persona referent
del centre pels
contactes amb
salut

Qui ha actuat?
Qui

l’ha

vingut

a

buscar?
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En cas, que sigui la família la que detecti simptomatologia a casa haurà de trucar a l’escola per
informar i portar al seu fill/a al CAP. La direcció trucarà al Servei Territorial per informar de
l’existència d’un cas amb simptomatologia i esperarà a rebre noves indicacions. La família s’haurà
de comprometre a informar de l’evolució del seu fill/a a l’escola.
El procediment serà el mateix en cas que sigui un mestre/a.

14. Seguiment del pla
Responsables: Equip de gestió (equip directiu + coordinadors)
Indicadors:
•

Satisfacció de la Comunitat Educativa en la reorganització d’escola en el marc de la
pandèmia. Enquesta google Suite.

•

Evolució i seguiment del nombre de casos detectats i gestionats eficaçment.

•

Seguiment de les actuacions per mantenir l’escola neta i desinfectada: pla de neteja.

•

Control dels moments d’entrades i sortides a l’escola.

•

Impacte del pla d’obertura en el dia a dia dels infants.

Propostes de millora trimestrals:
•

Revisió trimestral del pla en trobada d’Equip de gestió a través de les aportacions recollides
en trobades de Comunitat.

•

Coordinació amb els diferents agents indicats: neteja, AMPA, Ajuntament, etc.

15. Pla de treball en confinament
A. Confinament d’un grup:
En cas d’un possible confinament d'un grup, els 2 tutors intentaran en tot moment donar continuïtat
al projecte d’aula telemàticament.
A la Comunitat de Petits i Mitjans, la comunicació es realitzarà a partir dels blogs de les diferents
aules. Les famílies estaran al corrent de totes les activitats, propostes i/o comunicats a través del
correu d’escola. A la Comunitat de Grans la comunicació serà a través del Google Classroom amb
l’usuari propi de cada alumne/a amb el domini de l’escola (@martamataescola.cat). D’altra banda,
les famílies també estaran al corrent de totes les propostes a través del blog i del correu d’escola.
A Mitjans disposaran de la llibreta de documentació que els hi permetrà seguir documentant els
diferents processos d’aprenentatge des de casa. També els hi servirà com a nexe de connexió dels
dos moments diferenciats.
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A més a més es mantindrà el contacte amb els infants a través de videotrucades quinzenals amb
l’objectiu de fer un seguiment sobretot més de caire emocional però també per acompanyar en el
procés d'aprenentatge des de casa.

En el cas que es detecti que un infant no disposi dels dispositius digitals necessari per continuar el
treball de manera telemàtica, l’escola facilitarà en la mesura del possible aquest accés amb la
coordinació del Departament o de l’Ajuntament.
D’altra banda, els tutors hauran de mantenir un contacte periòdic amb tots i cada un dels infants
posant especial atenció en aquelles famílies més vulnerables.

B. Confinament del centre:
En aquest cas, seguiríem el Pla de Contingència elaborat l’abril del 2020 i basat en la situació
viscuda, amb les modificacions pertinents arrel de l’experiència i que adjuntem com annex 1.
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ANNEX I: Pla de contingència

Escola Marta Mata
Vilanova del Camí
ABRIL 2020

AQUESTA ÉS LA VOSTRA ESCOLA,
LA NOSTRA, LA DE TOTS I TOTES

ÍNDEX
1. Consideracions prèvies
2. La gestió de l’equip: Estructura i manteniment del lideratge de
l’equip i sistemes de coordinació i seguiment.
3. Comunicació amb les famílies i la Comunitat Educativa.
4. Comunicació amb els infants, continuïtat i seguiment de les
activitats
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1. Consideracions prèvies

Aquest és un pla redactat en una situació excepcional, un estat d’alarma que ens ha obligat
a tancar escoles i confinar-nos a casa sense previ avís ni temps d’adaptació. Cal tenir en
compte que és una situació que tots i totes hem hagut de gestionar sense experiència
prèvia. Les nostres accions han estat posades en pràctica a partir de l’assaig i l’error. Ens
hem equivocat i també hem tingut encerts. Tots i totes hem passat per moments d’angoixa
i de por, de tristesa i d’una certa incertesa força inquietant. Tenim la certesa que res del
que quedi escrit en aquest pla, servirà íntegrament per una situació similar en un futur però
que la nostra experiència d’avui ens ajudarà a gestionar possibles demàs.
Les decisions i requisits que acompanyen aquest pla, són producte de les converses,
reunions telemàtiques i reflexions de tot un claustre, de la gestió que l’actual equip directiu
ha fet de la situació i de les indicacions i instruccions que han anat arribant des del
Departament. Amb tot, aquest pla de contingència s’haurà d’adequar a l’evolució de la
situació i s’atendrà, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius de les autoritats
pertinents.
Alguns dels punts d’aquest pla estan seqüenciats en fases segons el moment i les
indicacions que ens han fet arribar des del Departament d’Educació. Cada fase fa
referència a un moment determinat i que es detalla a continuació:
FASE I: Primers moments d'incertesa. Període en el que arriba el confinament i
es tanquen les escoles, sense previ avís ni temps d'adaptació. El Departament
determina la Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de
protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació
de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 i posteriorment la
Instrucció 3/2010, de 23 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.
FASE II: Després de les primeres instruccions del Departament i en vista d’una
prolongació de la situació de confinament. Declaració per part del govern central
de l’estat d’alarma. Arriben noves instruccions del Departament. Amb aquestes
instruccions l’escola crea, envia i penja a la web un comunicat per les famílies,
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en data 26 de març “Consideracions sobre el coronavirus”, en el que s’informa
de les novetats pel que fa a la situació COVID-19 en relació a la nostra escola.
Seguim en període no lectiu, no és temps escolar ni avaluable, per tant, les
propostes són meres recomanacions.
FASE III: Allargament de la situació. Les darreres instruccions del Departament
provoquen un canvi de paradigma. Es crea un nou comunicat per a les famílies
per informar dels canvis i novetats en període de confinament. S’inicia el tercer
trimestre en confiament. Aquest període serà avaluable, cal obtenir dades que
permetin qualificar però no penalitzar.
Malgrat això, la primera finalitat del pla és acompanyar a mestres, famílies i infants en
aquests moments. Hem de ser capaços de reconèixer que som éssers humans, que tenim
limitacions i som vulnerables, tal i com la consellera afirmava en el plenari de directors el
passat 2 d’abril. El benestar de la Comunitat Educativa prima per sobre de qualsevol acció i
decisió. Cal entendre que tota situació excepcional ve acompanyada d’una certa incertesa,
angoixa, inseguretat i por. També cal tenir present que les situacions personals poden ser
ben diverses i que, per tant, no tot serveix per tothom ni en la mateixa mesura. El nostre
principal objectiu és acompanyar a les persones en aquest procés i vetllar pel benestar
de tota la Comunitat Educativa, sempre intentant seguir les indicacions de l’administració
però acollint-nos al DECRET 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius.
Tenint en compte aquest mateix decret, també ens sembla important, malgrat la situació
excepcional que se’ns presenta, seguir la nostra línia pedagògica. L’Escola Marta Mata no
ha de perdre de vista la seva essència i la manera de sentir i creure en com aprenen els
infants. Som conscients que les realitats són diverses i estem segurs que els infants
malgrat tot, seguiran aprenent. Tot i així, vetllarem perquè les propostes que s’enviïn a les
famílies tinguin sentit per a nosaltres i, sobretot per a ells, que suposin reptes assolibles
per a tothom, infants i famílies i que els infants les percebin com una oportunitat
engrescadora i motivadora de seguir aprenent a casa.
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2. La gestió de l’equip:

Estructura i manteniment del lideratge de l’equip i

sistemes de coordinació i seguiment.

Es mantindran els òrgans de coordinació i
funcions habituals de l’escola. Així doncs, cal
tenir present l'organigrama en l’àmbit organitzatiu
i de funcionament del centre:
Les funcions de l’Equip Directiu:
L’equip directiu desenvoluparà primordialment
tasques d’atenció i acollida de totes les persones
de la Comunitat Educativa i serà el nexe d’unió
entre l'administració pública (ajuntament, serveis
socials, Departament…) i l’escola (mestres,
famílies, monitors de menjador, cuinera, conserge…).
A continuació, es desglossen les funcions principals de l’equip directiu:
Principals funcions de l’Equip Directiu
● Assistir a les reunions telemàtiques que estableix el Departament
d’Educació
● Posar a l’abast de l’administració central les dades i informacions que
requereixin.
● Transmetre les informacions més importants de la Junta Territorial
● Estar en contacte amb les direccions d’altres centres de la comarca.
● Mantenir vies de coordinació amb la resta de centres del municipi per fer
correus conjunts, sobretot els primers dies quan la informació del
Departament encara és confusa. Per contrastar la informació més endavant
sobre la informació que tenim.
● Treballar conjuntament amb l’inspector aquells temes més propis de centre
relacionats amb l’autonomia que poden acotar-se per la situació excepcional
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(informes...).
● Mantenir vies de coordinació amb l’ajuntament i la resta de centres del
municipi per prendre les decisions oportunes que puguin anar bé a tots i
totes (beques de menjador, serveis d’assistència social, aspectes
relacionats amb l’edifici, consergeria, neteja...).
● Transmetre la informació important a la Comunitat Educativa, decidint en
cada moment i cada grup humà la més ajustada (per qui han de ser els
comunicats oficials, formats més oportuns...).
● Vetllar per establir contacte amb tot el personal que presta servei a l’escola:
conserge, cuina, menjador, administració, auxiliar conversa….
● Mantenir ben

informats als coordinadors dels canvis i novetats perquè

actuïn com a portant veus d’informació de les comunitats de mestres.
● Convocar reunions telemàtiques amb l’equip de gestió i el claustre (quan ho
creguin necessari).
● Establir un pla de treball amb i per a l’equip docent.
● Acompanyar a les persones de la Comunitat Educativa que ho precisin, ja
sigui per qüestions emocionals o per definir més concretament les tasques a
realitzar (vetllar per una bona coordinació i repartiment equitatiu en aquest
sentit).
● Fer un seguiment actualitzat de les necessitats de l’alumnat i les famílies del
centre (en el cas que ens ocupa en quan a equipament i connexió).
● Proveir de dispositius i connectivitat als infants que no en disposin seguint
les instruccions del Departament i amb el recolzament del coordinador TAC.
● Analitzar les possibilitats que els diversos professionals que treballen per
l’escola ens poden oferir en aquests moments i establir-hi vies de
coordinació: EAP, Creda, Once, Cretdic, auxiliar conversa...
● Vetllar pel manteniment d’una mateixa línia d’escola al centre també en
període de confinament.

Les funcions de l’equip de gestió:
L’equip de gestió està format per l'equip directiu (ED) i els coordinadors de cada Comunitat,
per tant, serà el principal nexe d’unió entre l’equip directiu i les Comunitats de Petits,
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Mitjans i Grans. L’equip de gestió ha de procurar que les diferents comunitats estiguin
correctament informades en cada moment.
Per aquest motiu, s'establirà una reunió mínima setmanal de coordinació amb l’equip de
gestió. En aquesta trobada telemàtica es prendran decisions pedagògiques i s’informarà de
les novetats sobre la situació als respectius coordinadors de comunitat per tal que aquests
ho transmetin a la comunitat corresponent. En aquesta trobada els coordinadors també
informaran a l’equip directiu sobre les diferents situacions dels membres de les comunitats i
transmetran les inquietuds o decisions preses en trobada de Comunitat.
A banda, es crearà un document de coordinació que recollirà els punts tractats i,
posteriorment, s’enviarà a tot l’equip de mestres perquè estiguin al corrent i puguin
disposar de la informació en tot moment. Alguns dels punts seran tractats en reunió de
Comunitat. Seran els coordinadors els encarregats d’enviar aquest document escrit.
Principals funcions dels coordinadors
● Transmetre les informacions i decisions preses en trobada d’equip de gestió
en les trobades de Comunitat.
● Procurar que cada comunitat segueixi el pla de treball establert
conjuntament.
● Vetllar pel manteniment d’una mateixa línia d’actuació i pel bon clima.
● Acompanyar els companys/es que ho precisin de la seva comunitat.
● Convocar i pactar reunions telemàtiques amb les respectives comunitats.
● Enviar les coordinacions d’equip de gestió als mestres.
● Recollir les informacions i decisions preses en trobada de comunitat per
comunicar-les en trobada d’equip de gestió.
● Informar d’actituds o situacions excepcionals.
● Incloure als practicants en les tasques a realizar en les diferents comunitats.

Comunicació i manteniment del contacte amb tot l’equip de mestres:
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Els coordinadors de cada comunitat mantindran informats els/les membres de cada
Comunitat dels temes tractats en les trobades d’equip de gestió i s’encarregaran de
mantenir informats a l’equip directiu de l’estat i decisions acordats en trobades de
Comunitats.
Serà l’equip directiu qui decidirà quan realizar trobades entre Comunitats o de tot el
claustre, segons el moment o les necessitats de cada moment.
A banda, l’equip directiu també estarà en contacte amb aquelles persones de la Comunitat
Educativa que ho necessitin via telefònica o telemàtica per fer un acompanyament més
proper i oferint un recolzament de caire emocional, si fos necessari, cercant recursos o
institucions que siguin d’ajuda en situacions d’aquesta magnitud.
Tasques a realitzar per l’equip de mestres segons fases del pla de contingència:
FASE I
Tots els i les mestres:
● Crear un llistat de tasques a realitzar des de casa.
● Mantenir el contacte amb l’equip directiu i seguir les seves instruccions (via
e-mail i Whatsapp escola).
● Revisar propostes d’aprenentatge, racons, lectures compartides (segons
comunitat).
● Altres tasques segons organització de cada comunitat.
● Establir contacte amb totes les famílies possibles per tal d’informar sobre
les mesures que es prendran com a escola i per interessar-se pel benestar
d’infants i familiars.
FASE II
Comunitats (equips de mestres per cada comunitat):
•

Pensar en recomanacions i propostes per enviar a les famílies.

•

Realitzar trobades setmanals per comunitats.

•

Retorn de les activitats que els infants presenten i envien al correu d’escola.

•

Incloure als practicants en les tasques a realitzar per comunitats.

Tutors/es:
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•

Comprovar i recollir dades sobre el nombre de famílies i infants als que
arribem a través del correu d’escola.

•

Mantenir el contacte amb les famílies a través del correu d’escola.

•

Localitzar a les famílies que no han contestat correus d’escola

via

telefònica (número ocult).
•

Escollir un delegat/da de famílies per aula que pugui mantenir el contacte
amb algunes famílies de difícil accés i que serveixi com a nexe d’unió en
cas que fos necessari.

•

Demanar al coordinador TAC claus d’accés per aquelles famílies que ho
necessitin.

•

Crear vídeos personals per aquells infants que fan anys en el període de
confinament.

Coordinador TAC:
•

Actualitzar i mantenir activa la web d’escola.

•

Facilitar l'accés a les famílies que encara no tenen activat el correu d’escola
a petició del tutor de cada aula.
FASE III

Per comunitats/aules:
•

Establir un calendari de trobades setmanals segons necessitat (mínima una
trobada a la setmana)

•

Fer els informes del segon trimestre i la comissió d’avaluació (modificació
de l’informe).

•

Revisar els criteris d’avaluació pel tercer trimestre.

•

Crear propostes per enviar a les famílies que permetin l’assoliment dels
criteris pactats i que tinguin en compte els principis d’equitat i qualitat i
persegueixin l’excel·lència (evitar el fer per fer)

ja que els processos

d’ensenyament i aprenentatge s’han de personalitzar al màxim i han de tenir
en compte la diversitat de tots els alumnes en el marc d’un sistema inclusiu,
tal i com s’expressa en el Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels
ensenyaments de l’educació primària.
•

Crear bases d’orientació i rúbriques d’avaluació de les propostes que
presentem per fer arribar a famílies i infants.
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•

Establir calendari de videotrucades amb els infants.

•

Respondre correus que els infants o les seves famílies envien amb les
propostes fetes o d’altres activitats amb la intenció de fer un feedback que
serveixi per seguir aprenent.

•

Posar en marxa el PADLET (comunitat de petits i mitjans) i el CLASSROOM
(comunitat de grans) com a sistema de funcionament pel tercer trimestre.

Tutors/es:
•

Mantenir el contacte amb les famílies més vulnerables o aquelles que no
disposen de medis per fer-ho telemàticament. Trucar mitjançant número
ocult.

•

Recollir dades sobre les propostes que realitzen els infants: Quines
propostes fan? Quines competències desenvolupen?

•

Crear vídeos personals per aquells infants que fan anys en el període de
confinament.

Coordinador TAC:
•

Mantenir activa i actualitzada la web d’escola.

•

Donar accés a les aplicacions que es considerin (Meet, Hangouts…) per
facilitar la comunicació amb i entre famílies.

•

Facilitar la informació en referència a les TAC de l’escola a l’equip directiu.

Claustre:
•

Participar activament en els claustres que es convoquin, sempre que sigui
possible tenint en compte les situacions personals.

•

Crear petits vídeos motivadors en els que els mestres siguin els
protagonistes per fer arribar als infants.

A les tasques de mestres enumerades anteriorment s’hi afegiran totes aquelles que vagin
sorgint amb el pas del temps i evolució de la situació i que es considerin essencials i
necessàries pel bon funcionament de l’escola.
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3. Comunicació amb les famílies i la Comunitat Educativa
La comunicació amb les famílies serà primordial des de l’inici. Caldrà establir diferents
línies de comunicació per arribar a totes i cada una d’elles.
A l’escola disposem d’una xarxa molt activa a través de Google Suite que permet establir i
garantir la comunicació entre els diversos membres de la Comunitat Educativa: escola,
mestres, famílies, alumnes, Ampa, PAS… Aquest tret d’identitat de l’escola afavoreix la
comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa en situacions
excepcionals com l’actual.
Així consta en els diferents documents oficials d’escola (NOFC i Pla TAC):
Quan una família matricula el seu fill/a al centre se li proposa una signatura
d'autorització per tal de fer-los membres de la nostra plataforma de comunicació
de correu, sota el domini martamataescola.cat. Aquesta acceptació possibilita la
comunicació directa amb mestres, equip directiu i altre personal de l'escola. Així,
a cada família (pare i mare o tutor) se li assigna un compte de correu del que
disposen mentre tenen un fill o filla en el centre. Quan ja no tenen cap fill o filla al
centre, el compte es dóna de baixa.
A tots els i les mestres que treballen a l’escola, se’ls assigna un compte de
Google Suite dins del nostre domini martamataescola.cat a través del qual reben
informacions importants d’escola i tenen accés a materials, documents, actes de
reunions (unitats d’equip) i als calendaris d’activitats i reunions d’escola.
D’altra banda, tenim uns grups creats, de nivell i comunitats, que faciliten enviar
de manera més massiva els correus. D'aquests grups els i les mestres tutors/es
en són administradors, filtrant així i acceptant, si és convenient, els correus que
podran enviar-se a tots els membres del grup. Quan els i les mestres són baixa
de l’escola es dona també de baixa el seu compte.
Pel que fa als alumnes, vetllem per tal que a partir de 4t de primària, sota prèvia
autorització familiar, treballin i aprenguin a desenvolupar-se en algunes de les
eines que ofereix Google Suite (correu, calendars. Drive, Classroom, Maps,
formularis…), i altres recursos digitals o dispositius (Chromebooks, portàtils,
tauletes, càmeres…) sota supervisió de mestres.
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Els alumnes de 1r a 3r també s’introdueixen en l’ús d’aquests dispositius i de
l’entorn Google Suite però sense comptes personals, tan sols utilitzant comptes
d’escola.
Així doncs, aprofitant els propis recursos, la nostra vida de comunicació amb les famílies es
realitzarà a través del correu d’escola, sempre que sigui possible.
Els comunicats oficials, instruccions del Departament o d’escola, s’enviaran des de l’equip
directiu (martamata@martamataescola.cat), el qual vetllarà en tot moment perquè les
informacions oficials arribin amb la intenció d’evitar confusions i generar incertesa.
La funció dels tutors/es serà essencial en el manteniment de la comunicació amb les
famílies. Cada tutor/a haurà de comprovar a quantes famílies arriba a través del correu del
domini @martamataescola.cat.
Quan el tutor/a detecti que hi ha famílies que no responen els correus i/o comunicacions
d’escola es realitzarà una trucada telefònica (amb número ocult) per informar i/o comprovar
en quina situació es troben. Es facilitarà l’accés al correu d’escola a les famílies que per
diversos motius encara no el tinguin activat i ho desitgin. En cas que no sigui possible
activar-lo, els tutors hauran de mantenir un contacte telefònic i informar de les novetats i
canvis, així com facilitar l’accés a les propostes i recomanacions que es realitzen des de
l’escola.
El tutor també serà l’encarregat de mantenir el contacte més directe amb aquelles famílies
més vulnerables sobretot d’aquelles amb infants que tenen diagnòstics greus (TEA’s,
transtorns de la personalitat, de la conducta….)
4. Comunicació amb els infants, continuïtat i seguiment de les activitats

Tenint en compte el projecte d’escola, i seguint els criteris d’innovació pedagògica, les
nostres recomanacions sempre seran de caire obert, amb possibilitats, mirades i
interpretacions, globalitzades i competencials, pensades per mantenir la curiositat per
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aprendre, no perdre hàbits, treballar de forma autònoma , i en família, temes que puguin
ser interessants des del punt de vista educatiu. Des de l’escola sempre hem vetllat per un
accés raonat i autònom del saber i les nostres propostes aniran en aquesta línia.
Cal tenir present que hem de seguir les directrius del Departament d’Educació per tant,
adaptarem la nostra manera de fer a les instruccions que ens facin arribar. En aquest
sentit, l’evolució de la situació és la que determina les recomanacions i propostes que fem
arribar als infants.
Cada comunitat haurà de tenir en compte les singularitats de tots els infants, proposar
activitats diversificades i que tots i totes puguin realizar, posant en joc les pròpies habilitats
cognitives i partint de la zona de desenvolupament proper de cada un d’ells i elles. Per tant,
hauran de ser prou obertes perquè cada infant les realitzi en funció de les seves
possibilitats i de la seva casuística vetllant així per l’equitat i l’atenció a la diversitat.
Propostes i recomanacions a infants segons l’evolució de la situació:
FASE I
Recomanacions generals per a tota la Comunitat Educativa tenint en compte les
diferents edats i la diversitat.
Aquestes activitats seran meres recomanacions amb l’objectiu d’oferir recursos a
les famílies i ajudar-los a mantenir els seus fills i filles en actiu. No seran de caire
obligatori.
FASE II
Comunitat de Petits, Mitjans i Grans
Cada dilluns les diferents comunitats penjaran a la web diferents propostes/reptes.
Aquestes seran de caire voluntari. Les famílies i/o infants que ho desitgin podran
enviar als correus dels i les mestres de les respectives comunitats les fotos, vídeos
o productes finals de les propostes que han anat realitzant. Els mestres hauran de
fer un retorn via correu de les activitats que els infants presenten.
Les propostes no són obligatòries ni avaluables. Persegueixen el mateix objectiu
que en la fase anterior.
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FASE III
Nou paradigma. S’inicia el tercer trimestre en confinament. Les propostes han de
ser qualificadores però no poden penalitzar. S’engega l’ús del Padlet

a la

Comunitat de Petits i Mitjans i el Classroom a la de Grans:
El Padlet és una plataforma digital que permet crear murals col·laboratius, oferint
la possibilitat de construir espais on es poden presentar recursos multimèdia, ja
sigui vídeos, àudios, fotos o documents. Aquests s’agreguen com notes adhesives,
com si fossin post-it.
El Classroom és una eina de Google per a l’educació. És una plataforma que
permet gestionar el que succeeix a l’aula de forma online, de manera
col·laborativa.
Comunitat de Petits i Mitjans
Cada dilluns es penjaran 3 propostes noves a través del Padlet El retorn es
realitzarà directament a través d’aquesta plataforma. Els mestres tindran un control
dels infants que realitzen les tasques i faran un retorn, fent recomanacions de
millora, si escau, a través del correu electrònic del pare o mare. A banda, cercaran
maneres per motivar a d’altres infants perquè les realitzin. Conforme avanci el
trimestre es demanarà que els infants dels tres reptes setmanals en facin mínim
una setmanalment.
Al Padlet també hi haurà altres propostes i recomanacions més rutinàries: ajudar a
les tasques de casa, llegir una mica cada dia, fer exercici, escriure, dibuixar… i
una pestanya on els infants podran penjar propostes que fan a casa i que no tenen
a veure amb els reptes d’escola.
A mitjans cada proposta és en si una base d’orientació i s’incorporarà la pertinent
rúbrica d’avaluació.
S’iniciaran videotrucades amb els infants en grups de 4 per facilitar la comunicació
entre infants i mestres. En aquestes videotrucades hi haurà el tutor/a i algun altre
mestre/a de la Comunitat, si ho desitja.
La primera intenció d’aquestes videotrucades és mantenir un contacte visual i més
proper amb els infants i, posteriorment, realitzar feedbacks sobre les activitats que
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realitzen. També serviran com a recurs per motivar-los i animar-los a realitzar els
reptes que es van proposant.
Comunitat de Grans
Es faran propostes a través del Classroom aprofitant que tots els infants de la
Comunitat de Grans disposen de correu d’escola.
Es crearà un Classroom per aula però tots els tutors i especialistes estaran a tots
els Classrooms per poder-hi participar (sobretot els especialistes).
A cada aula s’hi penjarà uns temes (cada aula els que necessiti). Hi haurà uns
temes comuns: CADA DIA UNA MICA DE..., i REPTES DE GRANS.
En el tema CADA DIA UNA MICA DE... s’hi adjuntaran les recomanacions de la
fase I, és a dir un llistat de coses a fer, rutines diaris... En el tema de REPTES DE
GRANS s’aniran penjant els 4 reptes setmanals per tota la comunitat. Els mestres
podran anar contestant a través del mateix Classroom.
A més a més, cada tutor/a afegirà temes segons necessitats. Per exemple, a
l’aula de Tintins (4rt) s’afegirà la lectura del Tintin al Tibet iniciada a l’aula anteriors
trimestres, a Petits Prínceps la lectura dels capítols del Petit Príncep, a
Massagrans les carpetes d’investigació, ... Els temes que trien els tutors seran de
propostes i/o activitats iniciades en trimestres anteriors. S’aniran afegint temes a
mesura que sigui necessaris.
En cada repte o recomanació hi haurà l'explicació, enllaços, presentacions,
documents del Drive... per a realitzar les tasques i una rúbrica d’avaluació.
Tots els reptes i propostes seran per tots els infants però es personalitzarà algunes
tasques per atendre les necessitats i la diversitat existent a cada aula. Al
Classroom hi ha l’opció de crear tasques i enviar-les només a alguns infants en
concret.
Seran tasques opcionals però s’intentarà anar motivant als alumnes al màxim. Els
mestres faran un control de les tasques que els infants presenten i cercaran
maneres de motivar als que no estan connectats.
S’iniciaran videotrucades amb els infants, en petits grups o individualment, segons
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necessitats amb l’objectiu de mantenir un contacte més directe, fer un seguiment
més personalitzar i realitzar feedbacks sobre les activitats presentades.
Per últim, cal tenir en compte les paraules de David Bueno, neurocientífic especialitzat en
educació, que ens recorden en una situació com aquesta, que el més important no són els
continguts sinó el benestar de les persones: “El que no s’aprèn a primer, s’aprendrà a
segon: anar amb calma no és perdre temps, és respectar el ritme del cervell”. Per tant, les
propostes que des de les diferents comunitats es faran arribar als infants han de ser
respectuoses amb la situació d’excepció en la que ens trobem, tots i cadascun dels
membres de la comunitat educativa i tenir en compte que aquesta situació ja és per si
mateixa un procés d’aprenentatge.
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