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DIAGNOSI 

 

Per tal de poder fer la diagnosi de la resposta adaptativa de l’escola en situació de 

confinament, s’ha elaborat un formulari fent referència a diferents àmbits que han respost 

totes les mestres de l’escola, respostes del qual s’exposen a continuació a mode de resum: 

 

ÀMBIT PERSONAL: 

De forma generalitzada gairebé totes les mestres han viscut l’inici d’aquesta situació amb por, 

angoixa i incertesa però mica en mica es va anar acceptant a mesura que s’anava veient que 

el confinament anava per llarg i per tant es veia la necessitat d’adaptar-se a la nova situació. 

Hi ha acord en què les eines digitals no substitueixen ni de bon tros a la presencialitat, malgrat 

s’han descobert recursos que poden ser útils i continuar fent-ne ús dels mateixos. Es valora 

positivament l’aprenentatge que s’ha fet en aquest sentit.  

En general també hi ha hagut dificultats per conciliar la vida laboral amb la personal, 

especialment en aquelles mestres que tenen situacions familiars complexes i/o fills/es més 

petits. Hi ha hagut un sentiment d’estar connectat 24h principalment per diversos motius: 

- les horaris de possibilitat de treball de cada mestre eren diferents en funció de la 

situació familiar personal de cada mestra, i per tant unes mestres treballaven en uns 

horaris i les altres en d’altres horaris, tenint la sensació tant de l’equip directiu com del 

claustre, d’haver d’estar connectades tot el dia per poder donar resposta a tots els 

mestres en el moment en què poguessin posar-se a treballar 

- els horaris en què es feien les reunions d’equip, malgrat els horaris els acordaven els 

mateixos equips de treball 

-  el sentiment d’obligatorietat d’adaptar els horaris laborals de les mestres a les 

necessitats laborals de les famílies dels alumnes i a la seva disponibilitat de connexió. 

 

 

ÀMBIT DE DOCÈNCIA I TECNOLOGIA: 

De forma unànime s’ha tingut viscut molt negativament la manca d’informació directa a les 

escoles i de directrius des del Departament d’Ensenyament. Totes les noves instruccions que 

rebíem les coneixiem abans per premsa que per comunicats oficials del Departament, fet que 

creava molt angoixa, desorientació, desconeixement i sensació de no poder respondre a 

dubtes de les famílies donat que no eren informacions oficials, deixant-nos en mal lloc davant 

d’aquestes.  
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La via principal de comunicació ha estat el MEET, trucades telefòniques i mails. 

Totes aquestes opcions han funcionat correctament. Tot i així, algú considera que es pot 

vulnerar la privacitat de mestres i/o famílies amb les videoconferències.  

 

En tant a la gestió de tasques escolars, es valora positivament l’ús de la unitat compartida del 

drive amb INF, CI i CM (excepte amb especialistes ja que els hi era molt feixuc anar a buscar 

les tasques que compartien els alumnes relatives a les seves especialitats), i l’ús del 

classroom amb CS. 

 

Aspectes que es valora mantenir en un possible segon confinament: 

- Continuar buscant horaris de reunions que s’adaptin el millor possible a la situació 

personal de cada mestre. 

- Mantenir les reunions de cada cicle. 

- Mantenir el classroom al cicle superior per a la gestió dels deures. 

- La gestió de les tasques escolars amb les famílies a partir del Drive 

- Les videoconferències amb els nens i nenes (a infantil i cicle inicial amb propostes, 

jocs i dinàmiques). 

- La gestió de l'excel i sobretot delimitar molt bé els continguts, objectius avaluables 

sent conscient de la situació i la gestió a casa d'aquestes tasques. 

- Compartir recursos digitals coneguts i fer arribar tutorials d’ús entre les mestres per 

tal de poder compartir coneixement, seguir investigant i fent servir recursos digitals 

- Mantenir alguns d’aquests recursos en la comunicació amb famílies per reduir 

despesa paper, també opció informes via mail, reduiria molt la despesa en paper i 

toner a banda d la saturació de la fotocopiadora. 

 

Aspectes que es valora modificar en un possible segon confinament: 

- introducció de nous continguts d’aprenentatge a través de tutorials o 

videoconferències. 

- fer formularis per a que el alumnes responguin durant les videoconferències per tal de 

comprovar  que són els alumnes que fan les tasques de forma autònoma. 

- incloure reptes globalitzats i projectes convinats amb tasques diàries pautades 

- Establir un horari de treball similar a normal incloent les reunions de cicle i claustres. 

- definir la intervenció i tasques de les especialistes 

- Rebaixar el nivell d’autoexigència donat que hem hagut de fer acompanyament 

emocional a nens i famílies sense tenir formació per fer-ho, mentre nosaltres no hem 

rebut cap acompanyament emocional, i pot ser el necessitàvem donat que hi ha 

mestres que han viscut situacions personals molt complexes.. 
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- Millorar l'organització horària,  

- Definir les intervencions de les especialistes en les videoconferències fent propostes 

d'activitats de l'àrea curtes. 

 

 

ÀMBIT DE RELACIÓ AMB FAMÍLIES: 

En general es considera que la comunicació amb famílies ha estat fluïda i que en la majoria 

de casos s’ha pogut establir contacte periòdic amb elles. Es valora que en molts casos 

aquestes eines digitals han pogut suplir de forma eficaç l’atenció presencial amb les famílies 

per fer tutories i feedbacks dels infants. 

 

 

ÀMBIT DE RELACIÓ AMB L’ALUMNAT: 

S’ha pogut fer un acompanyament emocional i afectiu amb els alumnes amb els nous 

recursos digitals, tot i que val a dir que aquest acompanyament és més dificultós a mesura 

que els nens i les nenes són més petits. 

S’ha pogut fer atenció i seguiment dels alumnes amb NEE de forma adequada tenint en 

compte la situació i les circumstàncies.  

 

De forma generalitzada es valora l’avaluació i el seguiment acadèmic de l’alumnat en 

aquestes condicions, una tasca molt complexa, especialment amb els alumnes d’infantil, ja 

que a mesura que són més petits necessiten de l’acompanyament de l’adult per fer les 

tasques escolars i és molt difícil saber si les tasques s’han fet o no de forma autònoma, i per 

tant avaluar-ne l’evolució.  

 

Tenint en compte que durant els darrers mesos del curs 2019-20 l’escola ha estat tancada i 

que tota la comunitat educativa ens hem adaptat a la nova circumstància com hem pogut. 

Creiem que és important establir unes mesures excepcionals que preveguin aquesta nova 

realitat i tota la seva organització pel curs 2020-21. 

 

 

 



PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

CURS 20-21 

6 
 

ORGANITZACIÓ DE GRUPS D’ALUMNES, 

PROFESSIONALS I ESPAIS 

 

Donat que  la quantitat d’alumnes que tenim per aula és baixa l’únic criteri que s’estableix per 

elaborar grups és el de mantenir-los tal qual estan. 

 

Per nivells, s’enumeren els grups estables que es mantindran durant el curs 2020-2021. 

 

 

GRUPS 

 

ALUMN

ES 

DOCENTS PAE ESPAI 

estable  temporal estable temporal estable temporal 

P3 13 1 Esther (EF) 

Cristina (MUS) 

PAN 

Vetllador 

MEE 

 aula pròpia aula psico 

P4 11 1 

 

Esther (EF) 

Cristina (MUS) 

PAN 

  aula pròpia aula psico 

P5 15 1 

 

Esther (EF) 

Cristina (MUS) 

PAN 

 Vetllador 

MEE 

aula pròpia aula psico 

1r-2n 17 1 

 

Esther (EF) 

Cristina (MUS) 

PAN 

 MEE aula pròpia aula psico* 

3r 18 1 

 

Esther (EF) 

Cristina (MUS) 

PAN 

 MEE aula pròpia aula psico* 

4t 14 1 

 

Esther (EF) 

Cristina (MUS) 

PAN 

  aula pròpia aula psico* 

5è 13 1 Esther (EF)   aula pròpia aula psico* 
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 Cristina (MUS) 

PAN 

6è 10 1 Esther (EF) 

Cristina (MUS) 

PAN 

 MEE aula pròpia aula psico* 

 

*L’ús de l’aula de psico serà prioritària pels alumnes de P3 per fer la migdiada i pels alumnes 

d’educació infantil. Si es pot, posteriorment en podran fer ús els altres grups per fer alguna 

sessió d’educació física. Tot i així, l’ús d’aquesta aula fora de la migdiada dels alumnes de P3 

estarà condicionada a les possibilitats de neteja i desinfecció de l’espai per part de l’augment 

de personal de neteja adjudicat o no. 

 

De forma general NO es faran desdoblaments ni grups internivells respectant el fet de 

mantenir el grup estable. Per tant es prioritzarà l’atenció de dos mestres dins l’aula per atendre 

les necessitats dels alumnes i la diversitat de les aules. Respecte a grups internivells NO es 

faran: 

- tallers 

- joc simbòlic 

- apadrinaments lectors 

- programa TEI 

- SEP 

 

Aquestes activitats es duran a terme dins l’aula amb el grup propi de referència i amb el tutor/a 

del propi grup. 

 

Només es prioritzaran els desdoblament dels grups amb ràtios majors i grups mixtes, per tant 

els grups de 3r i cicle inicial. Tot i així aquests desdoblaments també estaran condicionats a 

l’augment o no de personal de neteja adjudicat per tal de fer les desinfeccions corresponents 

a cada canvi de grup dins un espai compartit per alumnes de diferents grups estables. 

 

En el cas que se’ns atribuís un substitut pel mestre de religió adjudicat al centre (fet que no 

ha succeït aquest curs 19-20), caldria destinar una aula específica per a aquesta àrea on hi 

aniria un total aproximat de 12 alumnes de primària durant 1 hora setmanal dels següents 

grups: 1r 1 alumnes, 3r  5 alumnes, 4t 3 alumnes, 5è 3 alumnes.  
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CRITERIS ORGANITZATIUS DELS 

RECURSOS PER A L’ATENCIÓ DE L’ALUMNAT 

AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT 

EDUCATIU 

 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i social 

de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen breument els criteris que s’han seguit 

per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de l’alumnat amb 

especials dificultats. 

 

EAP 

L’espai escolar destinat per a que el  professional de l’EAP pugui treballar de forma individual 

serà la tutoria cicle mitjà. 

Com a norma general, les reunions de seguiment i/o traspàs amb famílies es faran en 

videoconferència dins l’horari de l’especialista al centre. 

Si aquest especialista necessita fer observacions d’alumnes, les farà a l’aula pròpia de 

l’alumne en qüestió amb mascareta i amb previ avís a la tutora. 

 

MESURES UNIVERSALS 

Es mantindran les mateixes organitzacions metodològiques que el centre tenia establert i que 

impliqui el no moviment entre espais ni barreja de diferents grups estables.  

 

MESURES ADDICIONALS 

Durant el curs 20-21 es preveu NO fer SEP tot i que el curs es pugui fer de forma presencial, 

donat que no es poden barrejar grups, no es tindrà marge de temps per tal de poder fer la 

desinfecció dels espais ocupats amb motiu de la barreja d’alumnat, i no es podrà garantir la 

presència del màxim d’hores possibles d’un únic referent per a un grup. S’acorda però, que 

els alumnes previstos per a fer SEP el curs 20-21, les tutores donaran feines de suport 

específiques per aquests alumnes que seran voluntàries però recomanables de realitzar i 

retornar a les tutores.  
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MEE (mestre d’educació especial) 

Com a norma general, l’especialista anirà a atendre els alumnes que ho requereixin a la pròpia 

aula de l’alumne en qüestió. Només en casos especials el MEE i l’alumne que atén podran 

anar a l’aula d’EE prèvia neteja i desinfecció. 

Durant el principi de curs ajudarà al tutor del grup de l’alumne de NESE a elaborar un dossier 

de treball amb suport paper per un possible confinament  immediat.  

 

MESURES INTENSIVES 

Aquest curs 20-21 només es preveu com a mesura intensiva la intervenció d’una vetlladora 

en els grups de P3 i P5, la qual hi estarà assignada en funció de les hores que finalment 

s’adjudiquin al centre i haurà d’anar amb mascareta en el grup on hi intervingui menys hores 

ja que aquest no serà el seu grup de referència. 

 

 

 

 

  



PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

CURS 20-21 

10 
 

ORGANITZACIÓ D’HORARIS I GESTIÓ 

D’ENTRADES I SORTIDES 

 

El nostre centre està ubicat en mòduls prefabricats. Tenim dos accessos d’entrada i de sortida 

(porta principal i porta d’emergència). Dividim els alumnes de forma que tenen accessos 

diferents en funció del curs.  

Es penjarà a cada accés del centre un cartell informatiu recordant les normes bàsiques 

d’higiene i seguretat així com els requisits per requisits per accedir al centre educatiu, més 

endavant nomenats. 

El fil musical es posarà mentre durin els horaris per entrar i sortir de l’escola, marcant així 

l’obertura i tancament de les portes d’entrada a l’escola. 

 

Durant les entrades i sortides a l’escola serà obligatori l’ús de la mascareta fins arribar a 

l’aula del grup estable per a totes les persones que accedeixin al recinte escolar, siguin 

alumnes o adults. 

 

Requisits per accedir al centre educatiu (web):  

- Presentació signada de la Declaració Responsable 

- Ús de la mascareta 

- Prendre la temperatura abans de sortir de casa. No venir al centre si la temperatura 

supera els 37.5ºC 

- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19, o qualsevol altre quadre 

infecciós 

- Simptomatologia COVID-19: 

- febre o febrícula 

- tos 

- dificultat respiratòria 

- congestió nasal 

- mal de coll 

- mal de panxa 

- vòmits 

- diarrea 

- malestar 

- dolor muscular 

https://drive.google.com/file/d/16j7kg5bDpaceYCMYqhysKKVuUYjw93Ef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SD_HxG2ISW3TuBguPa4xlh-B_zj-qqUY/view?usp=sharing
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- No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 

compatible en els 14 dies anteriors. 

 

ENTRADES: 

HORARIS D’ENTRADA A L’ESCOLA 

 

CURS 

MATÍ TARDA 

HORARI LLOC HORARI LLOC 

INFANTIL (P3-P4-P5)  

 

9-9.10h 

Porta principal 

(admin) 

 

 

15.00h 

 

 

Porta principal 

(conserge) 

C. SUPERIOR (5è-6è) 

C. INICIAL (1r-2n) Porta 

d’emergència 

(conserge) 
C. MITJÀ (3r-4r) 

 

L’horari d’entrada és de 9-9.10h de forma general per a tothom, i depenent de cada curs 

entrarà per una porta diferent. Al entrar a l’escola els alumnes hauran d’entrar amb mascareta 

i a la porta de l’aula, hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic per tal de no 

congestionar l’entrada a l’escola.  

 

En cas d’arribar a l’escola a partir de les 9.10h, l’alumne haurà d’entrar sol a la classe per la 

porta principal. 

 

Tots els alumnes hauran d’entrar sols a l’escola, a excepció de P3 i P4. Només un adult podrà 

acompanyar a un alumne de P3 a la seva aula durant el mes de setembre, i només un adult 

podrà acompanyar a un alumne de P4 durant la primera setmana d’escola. 
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SORTIDES:  

HORARIS DE SORTIDA A L’ESCOLA 

 

CURS 

MIGDIA TARDA 

HORARI LLOC HORARI LLOC 

INFANTIL (P3-P4-P5)  

 

12.20-12.30 

 

Accés per la 

porta principal i 

recollida a l’aula 

(conserge) 

 

 

16.20-16.30h 

Accés porta 

principal i 

recollida a l’aula 

(direcció) 

C. SUPERIOR (5è-6è) 

C. INICIAL (1r-2n) Accés porta 

d’emergència i 

recollida a l’aula 

(conserge) 

C. MITJÀ (3r-4r) 

 

 

Les sortides es faran sempre des de les aules. S’obriran les portes a les 12.20h per tal que 

les famílies vagin a l’aula a recollir als seus fills/es. La resta d’alumnes que es quedin al 

menjador es quedaran a l’aula per esperar al monitor de menjador, els quals no podran sortir 

de l’aula fins que les portes d’accés a l’escola estiguin tancades.  

 

Si una família arriba tard a l’hora de recollida dels alumnes i troba la porta de l’escola tancada, 

aquesta família s’haurà d’esperar fora del recinte i un mestre/a li portarà al seu fill/a. 
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ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI 

D'ESBARJO 

 

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, sortiran tots els alumnes a l’hora establerta 

garantint l’agrupament per grups estables. Seran les tutores de cada cicle les encarregades 

de distribuir als alumnes en els diferents espais descrits i fer els torns diaris o setmanals que 

considerin adequats. Quan això no sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb 

d’altres grups, caldrà mantenir la distància de seguretat i portar mascareta.  

 

 

ESPAIS 

 

MATERIAL 

HORARI 

10.30-11 11-11.30 

dins el 

recinte 

escolar 

sorral i pista de 

futbol 

pales i galledes pròpies de cada 

classe 

pilota de cada classe 

EI 

 

CI 

 

baixada de 

sorra 

caixa de ciencies 

cotxes especials d’exterior 

caixa manualitats 

pista de ciment motos 

cuineta propi de cada aula 

cotxes propis de l’aula 

fora el 

recinte 

escolar 

parc cada classe tindrà la pròpia caixa de 

pati amb material de diferent tipus i 

escollit pels alumnes, en funció al que 

ja hi ha ara. 

La caixa baixarà amb els alumnes  

 CM 

CS 

pista de 

bàsquet 

 

espai sorra del 

costat del parc 

 

espai ciment a 

sobre del parc 
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INFANTL: 

El material comú de pati es repartirà pels alumnes de les aules que l’utilitzin. Per tant, cada 

grup d’alumnes guardarà el material propi en el lloc que consideri la tutora, sortirà amb el 

material durant l’estona de pati i serà l’encarregat de recollir-lo.  

 

A inici de curs les tutores seran les encarregades de seleccionar el material propi de cada 

aula per jugar durant el pati. Els criteris de selecció de material anirà en funció de l’edat dels 

alumnes, del tipus de joc i als diferents espais de joc del pati.  

El material que sigui d’ús compartit entre diferents grups-classe, per exemple les motos, serà 

el propi grup i els seu tutor els que s’encarregaran de netejar-lo abans de guardar-lo al lloc 

corresponent 

 

Es delimitarà el pati infantil en 3 espais i cadascun d’ells es marcarà amb una senyal de color 

molt visible (enganxada a la reixa). 

Les mestres dels cicles afectats establiran una ordenació de grups i espais per tal que els 

alumnes puguin jugar a tots els espais del pati durant el transcurs de la setmana. 

Proposta d’espais del pati d’infantil: 
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PRIMÀRIA: 

El material comú de pati (caixes de pati) es repartirà pels alumnes de les aules que l’utilitzin. 

Per tant, cada grup d’alumnes guardarà el material propi en el lloc que consideri la tutora, 

sortirà amb el material durant l’estona de pati i serà l’encarregat de recollir-lo.  

 

Els espais delimitats per fer pati s’explicaran a inici de curs al alumnes així com la 

corresponent rotació dels alumnes. El criteri de selecció de grups i espais, així com la rotació 

dels grups en els diferents espais correrà a càrrec de les tutores de cada grup-classe. Aquest 

sistema s’acordarà a inici de curs i es deixarà per escrit en forma de quadre a la paret de cada 

aula en un lloc visible pels alumnes. 

 

 

RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

CONSELL ESCOLAR 

De forma general s’optarà per fer consells escolars via MEET on amb cada convocatòria 

s’enviarà l’esborrany de l’acta per tal que tinguin coneixement previ dels punts a tractar. Es 

compartiran els documents en el mateix moment de la videoconferència i es decompartiran 

en acabar. De forma general, es penjaran els acords del consell en la web del centre. 

 

DIFUSIÓ DEL PLA D’OBERTURA AL SETEMBRE  

1. Aprovar-lo en Consell Escolar a principi de setembre 

2. Publicar-lo al web (al juliol en format provisional i al setembre en format definitiu) 

3. elaborar una presentació amb els aspectes generals organitzatius més importants per 

les famílies i es penjarà al web del centre (quan ja estigui elaborat el pla definitiu) 

4. S’enviarà a les famílies per correu el link d’accés directe a aquesta presentació (3) 

5. Es deixaran per escrit a les agendes personals dels alumnes de primària 

6. A les hores de tutoria de les aules de primària s’explicaran tots els acords modificats 

referents a l’organització general  

 

REUNIONS AMB FAMÍLIES 

Les reunions d’inici de curs es faran presencialment durant el mes de setembre amb les 

següents condicions: 

- els fills i filles no es podran quedar al centre 
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- només podrà assistir un adult per alumne 

- mascareta obligatòria 

- manteniment de la distància de seguretat 

- neteja de mans abans d’entrar a l’aula de la reunió 

 

Per tal de poder preparar l’aula per a la reunió, desinfectar-la i preparar-les per a cumplir amb 

les recomanacions, les reunions seran a partir de les 17.30h.  

 

Les reunions de tutoria amb les famílies es faran sempre de forma virtual a través de 

videoconferència sempre i quan no sigui necessària la presencialitat de la família. (per 

exemple signatura dels Pi’s). 

 

Els comunicats amb famílies no es donaran mai en format paper, sempre es faran arribar a 

través de correu electrònic o de comunicats a través de la web del centre. 

 

COORDINACIONS AMB SERVEIS EXTERNS 

Totes les reunions amb serveis externs que atenguin les necessitats del nostre alumnat es 

faran sempre de forma virtual a través de videoconferència. 

 

FORMACIÓ A FAMÍLIES 

Les famílies compten amb diversos tutorials de com funcionen les diferents eines de 

comunicació escollides pel centre per tal que les puguin utilitzar correctament. En cas que 

tinguin dificultats en el seu ús, sempre es podran posar en contacte amb les tutores per tal 

que en faci les explicacions addicionals necessàries. 
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SERVEI MENJADOR 

Per poder atendre tots els usuaris de menjador en l’horari habitual, no és suficient fer torns 

en l’espai de què disposem, per això hem habilitat altres espais que faran la funció de 

menjador: 

GRUP HORA DE DINAR ESPAI 

 

P3 

12.30-13.30 (dinar) AULA P3 

13.30-14.30 (migdiada) AULA PSICO 

P4 12.30-13.30 (dinar) AULA P4 

P5  

 

12.30-13.30 (dinar) 

 

 

 

 

 

MENJADOR 

CI (1r i 2n) 

3r 

4t  

 

13.30-14.30 (dinar) 
5è 

6è 

 

La neteja i desinfecció dels espais utilitzats per a l’estona de menjador (menjador, aula de P3 

i aula de P4, lavabos?), correrà a càrrec de la pròpia empresa de menjador (TresMes). 

 

Dades curs 2019-2020: 
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PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I 

DESINFECCIÓ 

Ens aquest punt s’exposen les mesures de neteja de cada espai de l’escola després del seu 

ús. Per tal que el procés de neteja i/o desinfecció sigui el més adient possible es seguiran les 

recomanacions del Departament de Salut. 

A continuació s’exposen la relació d’espais i la quantitat de neteja d’aquests al llarg de la 

jornada escolar. 

 

MÒDUL DIRECCIÓ 

V = Mínim 10 minuts  

D = desinfecció 

N = neteja 

 

ESPAI 

 

MATERIALS 

HORARI 

11 aprox 12.30 

aprox 

15.00 

aprox 

16.30h 

Sala de profes -taules 

-cadires 

-ordinadors (teclats, ratolins, 

pantalles i interruptors) 

-material oficina 

(grapadores,celos…) 

-fotocopiadores i màquines 

(enquadernadora, plastificadora...=) 

-telèfons i comandaments a 

distànica (arie acond) 

-interruptors d’aparells electrònics i 

llums sala 

-manetes, poms de portes i finestres  

 

 

 

 

 

 

V 

  

 

 

 

 

 

VND 

 

 

 

 

 

 

V 

 

MENJADOR -aixetes 

-Taules i/o taules per a 

usos diversos 

-terra 

-... 

VND 

(després 

de 

l’acollida 

de matí) 

  

VND 

(després 

de cada 

torn) 

 

VND 

(després 

d’acollida 

de tarda) 

catering Superfícies on es prepara el menjar 

-Plats, gots, coberts… 

-aixetes 

-taulells 

-Utensilis de cuina 

-terra 

-... 

  

 

VND (abans i després 

de cada ús) 
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lavabos -Rentamans 

-Inodors 

-Terra i altres superfícies 

-Cubells de brossa o 

compreses 

 

VND 

(després 

de 

l’acollida 

de matí) 

 

VND 

(abans del 

menjador i 

de l’ús 

dels 

alumnes 

de CS) 

 

VND 

(després 

del 

menjador i 

de l’ús de 

tots els 

alumnes) 

 

VND 

(després 

d’acollida 

de tarda) 

 

MÒDUL P3 i P4 

V = Mínim 10 minuts  

D = desinfecció 

N = neteja 

 

ESPAI 

 

MATERIALS 

HORARI 

11 aprox 12.30 

aprox 

15.00 

aprox 

16.30h 

 

aula P3 i P4 

-aula V  V VND 

-Superficies o punts de contacte 

freqüent amb les mans 

-terra 

N  

després de cada ús a càrrec dels 

alumnes i mestre 

 

ND 

-Materials de jocs 

-Joguines de plàstic 

N  

després de cada ús a càrrec dels 

alumnes i mestre 

ND  

 

-joguines de roba no se’n faran servir 

lavabo P3 i P4 -Rentamans 

-Inodors 

-Terra i altres superfícies 

-Cubells de brossa (papers de mans 

i/o compreses 

 VND VND VND 

 

MÒDUL P5 i PSICO 

V = Mínim 10 minuts  

D = desinfecció 

N = neteja 

 

ESPAI 

 

MATERIALS 

HORARI 

11 aprox 12.30 

aprox 

15.00 

aprox 

16.30h 
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AULA P5 

 

Dibuix migdia 

 

 

-aula V  V VD 

-Superficies o punts de contacte 

freqüent amb les mans 

-terra 

N  

després de cada ús a càrrec dels 

alumnes i mestre 

 

ND 

-Materials de jocs 

-Joguines de plàstic 

N  

després de cada ús a càrrec dels 

alumnes i mestre 

ND  

 

-Joguines o peces de roba no se’n faran servir 

SALA PSICO -aixetes 

-poms portes i finestres 

-terra 

 VND VND VND 

-coixins psico i material Desinfecció després del seu ús a càrrec dels 

mestres. 

-matalassos per dormir Desinfectar un cop per setmana. Els llençolets i 

coixins guardar-los en bosses individuals 

penjades a la sala de psico i donar per rentar 1 

cop de setmana a la família. 

LAVABOS -Rentamans 

-Inodors 

-Terra i altres superfícies 

-Cubells de brossa (papers de mans 

i/o compreses 

 VND VND VND 

TUTORIA P5 -aula  V V VND 

-Superficies o punts de contacte 

freqüent amb les mans 

-terra 

   ND 

-Materials de jocs 

-Joguines de plàstic 

-Joguines o peces de roba 

   ND 

 

MÒDUL CI (1R I 2N) 

V = Mínim 10 minuts  

D = desinfecció 

N = neteja 

 

ESPAI 

 

MATERIALS 

 HORARI 

9h aprox 11 aprox 12.30apr

ox 

15.00 

aprox 

16.30h 
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Aula 1r 

 

(aula SEP) 

 

aula 

desdoblament 

CI i 3r 

 

extraescolar al 

migdia 

-aula  V  V VND 

-Superficies o punts de contacte 

freqüent amb les mans 

-terra 

N 

després de cada ús pels alumnes i mestre  

 

ND 

-Materials de jocs 

-Joguines de plàstic 

N  

després de cada ús a càrrec dels alumnes i 

mestre 

ND  

 

Aula 2n 

 

extraescolar 

migdia 

-aula  V  V VND 

-Superficies o punts de contacte 

freqüent amb les mans 

-terra 

 

N  

després de cada ús a càrrec dels alumnes i 

mestre 

 

ND 

-Materials de jocs 

-Joguines de plàstic 

N 

després de cada ús pels alumnes i mestre  

Lavabos -Rentamans 

-Inodors 

-Terra i altres superfícies 

-Cubells de brossa (papers de 

mans i/o compreses 

  VND VND VND 

Tutoria  -taula 

-terra 

-cadires 

-poms i manetes de finestres i 

portes 

 VND VND   

 

VND 

 

MÒDUL CICLE MITJÀ (3r i 4t) 

V = Mínim 10 minuts  

D = desinfecció 

N = neteja 

 

ESPAI 

 

MATERIALS 

HORARI 

11 aprox 12.30 

aprox 

15.00 

aprox 

16.30h 

Aula 3r 

(aula SEP) 

 

extraescolar 

migdia 

-aula V  V VND 

-Superficies o punts de contacte 

freqüent amb les mans 

-terra 

N  

després de cada ús a càrrec dels 

alumnes i mestre 

 

ND 
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-Materials de jocs 

-Joguines de plàstic 

-Joguines o peces de roba 

N  

després de cada ús a càrrec dels alumnes i mestre 

Aula 4t 

 

extraescolars 2 

migdies 

 

dibuix tarda 

-aula V  V VND 

-Superficies o punts de contacte 

freqüent amb les mans 

-terra 

N  

després de cada ús a càrrec dels 

alumnes i mestre 

ND 

-Materials de jocs 

-Joguines de plàstic 

N  

després de cada ús a càrrec dels alumnes i mestre 

Lavabos -Rentamans 

-Inodors 

-Terra i altres superfícies 

-Cubells de brossa (papers de 

mans i/o compreses 

 VND VND VND 

Tutoria CM -aula VND 

(només 

dijous) 

VND 

(només 

dijous) 

 VND  

 

-Superficies o punts de contacte 

freqüent amb les mans 

-terra 

N  

després de cada ús a càrrec dels 

alumnes i mestre 

ND 

-Materials de jocs 

-Joguines de plàstic 

N  

després de cada ús a càrrec dels alumnes i mestre 
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MÒDUL CICLE SUPERIOR (5è i 6è) 

V = Mínim 10 minuts  

D = desinfecció 

N = neteja 

 

ESPAI 

 

MATERIALS 

HORARI 

11 aprox 12.30 

aprox 

15.00 aprox 16.30h 

Aula 5è 

 

(aula SEP) 

 

extraescolar  2 

migdies 

-aula V  V VND 

-Superficies o punts de 

contacte freqüent amb les 

mans 

-terra 

N  

després de cada ús a càrrec dels alumnes 

i mestre 

ND 

-Materials de jocs 

-Joguines de plàstic 

N  

després de cada ús a càrrec dels alumnes i mestre 

Aula 6è 

 

extraescolars 2 

migdies 

-aula V  V VND 

-Superficies o punts de 

contacte freqüent amb les 

mans 

-terra 

N  

després de cada ús a càrrec dels alumnes 

i mestre 

ND 

-Materials de jocs 

-Joguines de plàstic 

N  

després de cada ús a càrrec dels alumnes i mestre 

 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

Cada pica de l’escola tindrà unes escombraries exclusivament pel paper de mans. 

Les escombraries es revisaran després del pati, a les 15 h i al final de la jornada escolar, pel 

conserge. Si estan plenes, les llençarà al contenidor corresponent i afegirà una bossa 

d'escombraries. 

L’escola comprarà contenidors per dipositar paper de mans a cada pica útil per rentar mans 

de l’escola. 
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EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA 

Es procurarà sempre dins les possibilitats que es mantinguin els grups estables també durant 

la realització de les activitats, ampliant el nombre de monitors que atenen als alumnes o bé 

fer les agrupacions d’alumnes per mòduls, de forma que un monitor vigili dos aules. A més a 

més, des de direcció s’enviarà a les empreses responsables d’extraescolars i acollides les 

recomanacions del Departament de Salut que han facilitat a les Escoles. 

 

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels 

diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la 

mascareta, i incloure una neteja i desinfecció abans i després de la realització de l’activitat en 

l’espai ocupat .  

 

Tenint en compte aquestes condicions, és possible que els horaris de les extraescolars hagin 

de ser endarrerits per tal de poder fer la neteja corresponent. El nombre d’extraescolars a fer 

i les ubicacions dependran de les neteges que es puguin fer. 

 

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del 

grup estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar acompanyats. 

En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta si no es pot assegurar el 

manteniment de la distància de seguretat. 

 

En el quadre adjunt es facilita la relació d’activitats extraescolars que ofereix el centre i els 

espais destinats per a la seva realització. 

 

ACTIVITAT NUM. 

ALUMNES 

NIVELL RESPONSABLE ESPAI 

Acollida de matí  Primària i Infantil Empresa de 

Menjador 

Menjador de 

l’escola 

Acollida de tarda  Primària i Infantil Empresa de 

Menjador 

Menjador de 

l’escola 

Dibuix (migdia)    Aula?? 

Anglès (tarda)    Aula?? 
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Música (migdia)  Infantil i Primària Escola Municipal 

de Música 

Aula?? 

Escacs (migdia)  Primària  Aula?? 

 

Els horaris i espais d’ús per a acollides i extraescolars no es podran determinar fins que 

l’ajuntament no confirmi la petició de la persona de neteja, i les extraescolars no ens confirmin 

els alumnes (nombre, grups i dies) per tal de poder organitzar la ubicació.  

 

 

Activitats complementàries 

Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats 

complementàries, tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, 

quan aquest sigui necessari.  

 

En relació a les activitats complementàries que es realitzen al centre a mode de taller (residus, 

diputació de barcelona, educació viat…), es faran només a adreçades a un grup d’alumnes, 

sense barrejar alumnes de grups diferents i es realitzaran dins la pròpia aula del grup estable. 

 

Pel que fa a AACC, sortides fora del municipi i colònies, es planteja només realitzar aquelles 

activitats que van quedar pendents del curs passat. Només es plantejaran sortides noves per 

tal d’equiparar el nombre de sortides a fer de cada grup. Es prioritzarà fer totes les sortides 

que impliquin transport durant el tercer trimestre i procurant, en el màxim de les possibilitats, 

fer sortides amb un únic grup estable. En cas d’haver de fer sortides a nivell de cicle, serà 

obligatori l’ús de mascareta durant el trajecte, i es procuraran fer grups durant la sortida 

respectant el grup estable.  

 

Durant el primer i segon trimestre es plantejaran sortides que no impliquin transport (sortides 

pel poble, La Vall d’Ariulf) i respectant el grup estable. 
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Reunions dels òrgans unipersonals i 

col·lectius de coordinació i govern 

Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de persones. 

 

ÒRGANS FORMAT PERIODICITAT/TEMPORIT

ZACIÓ 

Consell Escolar Videoconferència Trimestral 

Claustre Videoconferència?? Mensual 

Coordinació Presencial Setmanal 

Cicles Presencial Setmanal 

Comissions Presencial Setmanal 

Reunions de grup de pares  Presencial la d’inici de curs Anual 

Entrevistes amb famílies Videoconferència Mínim 2 durant el curs 

Reunions amb Serveis 

Externs 

Videoconferència Segons necessitat 

 

Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas 

de COVID-19 

Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del 

curs, signaran una declaració responsable a través de la qual: 

▪ Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc 

que això comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser 

necessàries en cada moment. 

▪ Es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que 

presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els 

darrers 14 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu 

per tal de poder prendre les mesures oportunes. 

https://drive.google.com/file/d/1SD_HxG2ISW3TuBguPa4xlh-B_zj-qqUY/view?usp=sharing
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Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes als accessos de l’escola.  

 

Els símptomes compatibles amb la COVID-19 són: 

● Febre o febrícula 

● Tos 

● Dificultat per respirar 

● Congestió nasal 

● Mal de coll 

● Mal de panxa 

● Vòmits 

● Diarrea 

● Malestar 

● Dolor muscular 

 

Per tant, davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu: 

 

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual Tutoria CI i avisar a l’equip directiu (per 

gestionar substitució de la persona aïllada, si és un mestre)  

2. S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com 

a la persona que quedi al seu càrrec). 

3. S’ha de prendre la temperatura a la persona que té símptomes. 

3. S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent. Si no s’hi 

pot contactar, l’infant es quedarà al centre. 

4. En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061. 

5. El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació (93 693 18 90) per informar 

de la situació i a través d’ells amb el servei de salut pública. 

6. El responsable de riscos laborals s’encarregarà d’omplir la FITXA REGISTRE DE 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE AMB LA 

COVID-19* i contactar amb les persones que han atès l’alumne per deixar-ho per escrit. 

 

 

Les famílies: 

1. contactar amb el CAP de referència per valorar la situació i fer les actuacions 

necessàries.  
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a. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la 

família amb qui conviu hauran d’estar en aïllament al domicili fins conèixer-ne 

el resultat. 

b. En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà l'encarregada de la 

identificació, aïllament i seguiment dels contactes estrets. 

2. informar a l’escola de les instruccions que Salut pública els ha donat. 

 

La comunicació entre els serveis territorials d’Educació i salut pública garantirà la coordinació 

fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i els serveis territorials de vigilància 

epidemiològica encarregats de l’estratègia de control de brot que pot incloure, en determinats 

casos, el tancament total o parcial del centre educatiu. En qualsevol cas, l’escalada de 

decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial del centre educatiu serà el 

resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària. Si hi ha un cas positiu 

se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis Territorials.  

 

 

 

FITXA REGISTRE DE DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA 

COMPATIBLE AMB LA COVID-19* 

NOM DE L’ALUMNE/MESTRE  

DIA I HORA DE DETECCIÓ  

EXPLICACIÓ DEL PROTOCOL SEGUIR 

(incloure el nom de la persona que ha fer 

les actuacions i el nom que ha vingut a 

buscar a l’alumne) 

 

PERSONA DE SALUT AMB QUI ES 

MANTÉ EL CONTACTE I CENTRE 

D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

 

PERSONA REFERENT DEL CENTRE 

PELS CONTACTES AMB SALUT 

(mantindrà el contacte amb salut i farà el 

seguiment del cas. 
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Seguiment del pla 

Breu planificació de l’avaluació i seguiment d’aquest pla de reobertura del setembre. 

RESPONSABLES 

La direcció del centre serà l’encarregada de gestionar aquest pla de reobertura del centre i 

de delegar a altres membres de la comunitat educativa tasques específiques per tal que sigui 

més efectiu el seu desenvolupament diari. 

Una vegada valorades les persones més adients per ajudar al desenvolupament del pla, se’ls 

comunicarà i, depenent del cas, se’ls facilitarà una llista de tasques en concret a fer en certs 

moment de la jornada escolar. 

POSSIBLES INDICADORS 

Veurem l’efectivitat de la posada en marxa d’aquest pla a partir de l’observació directa dels 

responsables de la seva implementació i del registre d’incidències diàries que puguin anar 

sorgint. 

 

PROPOSTES DE MILLORA TRIMESTRAL 

Les propostes de millora del pla es valoraran de forma immediata depenent de la gravetat de 

les incidències registrades. 

A nivell general, i si no hi ha cap incidència que impedeixi el desenvolupament normal de la 

vida escolar, es valorarà el funcionament d’aquest pla dues vegades durant el curs, coincidint 

amb el final del 1r i 2n trimestre. 

 

 

Material de l’alumnat 

Es demanarà a tots els alumnes de primària que portin el seu propi estoig, i l’escola donarà 

els materials bàsics (llapis, boli, regle, maquineta, goma i subratlladors) excepte colors. Caldrà 

determinar en cicles quin tipus de color (plastidecor, fusta, retoladors…) i quants en podran 

portar dins d’aquest estoig en funció de cada curs. 

 

Els llibres de text i les llibretes dels alumnes hauran d’estar guardats sempre dins el propi 

calaix de l’alumne per tal d’evitar la manipulació dels materials. El material que s’hagi de 
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repartir entre l’alumnat ho farà l’encarregat rentant-se les mans abans i després de 

la repartició. 

 

Els alumnes podran portar una ampolla d’aigua que sempre estarà guardada dins la seva 

motxilla, així com l’esmorzar i el tovalló en el cas d’infantil. Aquest material no quedarà mai 

guardat a l’aula. Anirà i tornarà cada dia a casa, igual que els mitjons de psicomotricitat.   

 

De forma general tots els alumnes hauran de portar a l’escola 1 pot de gel hidroalcohòlic 

de 750ml com a mínim, 1 capsa de mocadors de paper i 1 paquet de tovalloletes humides 

en el cas del cicle d’infantil. 

 

De forma excepcional aquest curs, es proposa que els alumnes de P3 i P4, quan arribin a 

l’escola es canviïn les sabates i es posin unes sabates netes tipus (crock), que només seran 

d’ús dins de l’aula. Aquesta mesura es pren donat que aquests alumnes hauran de dinar dins 

l’aula, i per les condicions del nostre pati, entra molta sorra dins les aules. 

 

En tant a l’ús de lavabos, s’assignarà un lavabo per cada aula de cada mòdul i no per 

sexes tal i com es feia fins ara. 

 

Pla d’acollida de l’alumnat infantil (P3) 

D’acord amb la normativa sobre calendari escolar pel 20-21, el Departament dona l’opció de 

fer l’adaptació durant una setmana. Així doncs, l’adaptació a P3 es farà del 14 al 18 de 

setembre ambdós inclosos.  

 

Es faran dos grups d’alumnes A i B, i es distribuiran de la següent forma: 

Grup A: dilluns 14 matí, dimarts 15 matí, dimecres 16 tarda, dijous 17 tarda i divendres 18 

matí i tarda 

Grup B: dilluns 14 tarda, dimarts 15 tarda, dimecres 16 matí, dijous 17 matí, i divendres 18 

matí i tarda. 

 

Durant aquesta setmana les famílies podran entrar a l’escola i estar a l’aula amb els seus fills 

i filles el temps necessari i que la família i tutora consideri convenient.  
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L’horari de matí durant la primera setmana de setembre serà de 9.30 a 12h, i de 

tarda de 15 a 16.30. No hi haurà menjador per aquest grup d’alumnes durant aquesta 

setmana, només en cas de necessitat es podrà iniciar el servei de menjador el divendres 18.  

 

El divendres 18 l’horari d’entrada i sortida serà el mateix que durant aquesta setmana (9.30-

12, 15-16.30), però l’acollida es farà al pati per tal de poder garantir que les famílies es puguin 

quedar una estona al centre amb els seus fills i filles. (amb tots els alumnes a l’aula, no poden 

entrar les famílies) 

 

A partir de la segona setmana de setembre i fins a final de curs, les famílies dels alumnes de 

P3 podran acompanyar als seus fills i filles a les aules a les 9.15. En cas que els alumnes 

entrin sols a l’aula, podran fer-ho en horari normal com la resta d’alumnes de 9 a 9.10h. 

 

Condicions de seguretat per les famílies que accedeixin a l’escola en el procés d'adaptació 

(Departament Educació): 

● persona acompanyant no pot presentar símptomes compatibles amb la COVID-19 o 

els ha presentat en els darrers 14 dies. Tampoc no hi pot participar si ha tingut contacte 

estret amb una persona amb la COVID-19 confirmada o amb simptomatologia 

compatible en els darrers 14 dies. 

● persones que pateixin una malaltia de risc davant de la COVID-19 (diabetis, malaltia 

cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar 

crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat 

mòrbida) així com dones embarassades, hauran d’avaluar la conveniència de 

participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència. 

● cada infant només podrà ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant 

el període d’adaptació). Els germans que es trobin simultàniament en el període 

d’acollida podran ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi 

podrà haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar. 

● la persona acompanyant només podrà tenir contacte amb el seu infant i haurà de 

mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula 

(inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores). 

● la persona acompanyant s’haurà de rentar les mans amb aigua i sabó o gel 

hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. 

● També es recomana rentat de mans a la sortida del centre educatiu. 

● la persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica 

o quirúrgica correctament posada 
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Organització pedagògica, en una situació de 

pandèmia com l’actual i en cas de confinament 

parcial o tancament del centre 

Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 

CONTACTE AMB FAMÍLIES 

L’escola té estipulats diferents canals de comunicació per tal de mantenir el contacte amb 

famílies (telèfon, correu electrònic, unitat compartida drive i videoconferències amb meet si 

s’escau). 

De forma prioritària el contacte directe amb famílies es farà a través de correu electrònic i/o 

trucada telefònica.  

En cas de tornar a estar en confinament caldrà fer com a mínim un contacte telefònic amb 

número ocult amb totes les famílies. Caldrà però, augmentar el número de contactes 

telefònics amb les famílies d’alumnes amb necessitats educatives o dificultats d’aprenentatge 

a 1 quinzenal com a mínim. 

 

CONTACTE AMB ALUMNES (videoconferències) 

Ed. Infantil i Cicle inicial: sempre es faran convocatòries en petits grups de 5 alumnes 

aproximadament. Les tutores compartiran un word amb diferents opcions horàries per tal que 

les famílies puguin apuntar-se en els horaris que millor els hi vagi. Amb els alumnes 

d’educació infantil i cicle inicial s’utilitzaran les videoconferències per fer petites dinàmiques 

de grup amb propostes d’activitats durant les sessions establertes, així com per fer un 

seguiment dels alumnes i mantenir el vincle emocional amb tot el grup. 

 

Cicle mitjà i superior: es farà una videoconferència de tot el grup a inici de setmana de forma 

setmanal per tal que les mestres puguin fer les explicacions pertinents de les tasques que 

han de fer els alumnes durant la setmana. Es convocaran també els alumnes en petit grup 
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(6-7 alumnes aprox) al llarg de la setmana per tal d’anar resolent dubtes que es 

vagin generant durant l’execució de les tasques. Queda a càrrec de la tutora fer contactes 

individuals amb els alumnes si així ho creu necessari. Els petits grups per fer les 

videoconferències els farà la tutora i els podrà anar modificant al llarg de les setmanes si així 

ho creu convenient. Les convocatòries per a totes les videoconferències seran amb dia i hora 

tancades, donat que es considera que a aquestes edats ja no necessiten del suport de la 

família per tal de fer les videoconferències. 

 

 

ENVIAMENT DE TASQUES 

DATES D’ENVIAMENT I D’ENTREGA DE TASQUES 

S’enviaran les activitats a les famílies de forma setmanal (cada divendres). Un conjunt de 

propostes acadèmiques que es diferenciaran entre avaluables (color vermell) o de seguiment 

(color verd). Des de les àrees d’educació física i artística es fan propostes setmanals per 

cicles de caire lúdic encabides en els caps de setmana. En cas que el període de confinament 

fos prou llarg com per haver de dur a terme l’avaluació del primer trimestre de forma 

telemàtica, caldria encabir les tasques d’aquestes dues àrees també dins de l’horari setmanal 

per tal de poder fer-ne el seguiment i l’avaluació corresponent també d’aquestes àrees.  

Les tasques s’enviaran els divendres per tal que les famílies/alumnes puguin tenir el cap de 

setmana per preparar-se les tasques i/o materials necessaris. Les tasques tindran data límit 

d’entrega fins al diumenge de la següent setmana.  

A l’inici de curs cada tutor prepararà un dossier de treball en format paper per tal de poder 

entregar unes tasques en paper a tots els alumnes (i en especial als que tenen més dificultats 

d’accés a una escola telemàtica) davant d’un possible confinament immediat. També es 

tindran preparats els llibres que van quedar pendents d’acabar durant el curs passat per tal 

de poder entregar-los als alumnes davant d’aquesta possibilitat. 

L’escola es dotarà també de 3 ordinadors amb connectivitat per tal de poder donar als 

alumnes directament que aquest curs han tingut dificultat d’accés a internet, i que en 2 

d’aquests casos aquest ordinador no ha arribat mai, responsabilitat de la qual era directament 

del Departament d’Ensenyament. 
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Donat que trobem diferents ritmes d'aprenentatge i demandes diferents per part de 

les famílies en tant a les tasques proposades, tots els cursos tindran a disposició una carpeta 

amb tasques complementàries on els alumnes i famílies poden accedir i fer aquelles tasques 

que vulguin un cop acabades les proposades dins el planning setmana. Es tractarà de tasques 

de caire lúdic i sense pes acadèmic, i que no seran de retorn. 

PLANNING SETMANAL DE TASQUES 

L’enviament d’activitats sempre inclourà un Planning orientatiu setmanal on es marcaran en 

color vermell les activitats que són avaluables, i per tant de retorn obligatori, i de color verd 

les activitats de seguiment que són voluntàries però recomanables. En el mateix document 

del Planning orientatiu setmanal s’inclouran les indicacions, observacions i/o instruccions que 

les tutores considerin necessàries a tenir en compte a l’hora de posar-se a treballar amb les 

propostes que s’han enviat avaluables. 

FORMAT D’ENVIAMENT I RETORN DE TASQUES   

De P3 a 3r  

Les tasques es penjaran a la web del centre, de forma que les famílies hagin d’anar a la web 

del centre per descarregar les tasques proposades. Les tutores enviaran un mail un cop les 

tasques estiguin preparades, amb el link d’accés a la web i el planning setmanal adjunt en el 

mail. Aquest contacte de les tutores es farà a través del correu d’aula. El retorn de les tasques 

es farà a través de la unitat compartida del drive, on les famílies hauran de penjar les tasques 

realitzades per tal que les tutores en puguin fer el seguiment, l’avaluació i els comentaris 

pertinents. Per tal de deixar-ho tot preparat perquè les famílies puguin fer el retorn de tasques, 

les tutores hauran de preparar una carpeta per alumne dins la unitat compartida del correu 

d’aula, amb el nom de l’alumne i compartir-la amb la família. Aquesta serà la carpeta on les 

famílies hauran de fer el retorn de qualsevol tasca. Els comentaris de les tasques per part de 

les tutores, es podran fer des del mateix document enviat per les famílies, enviant comentaris 

a través del propi document del drive. 

TUTORIAL DRIVE – UNITAT COMPARTIDA DE FAMÍLIA 

De 4t a 6è 

Els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària ja disposen d’usuari@escolasantaagnes.cat i per tant 

poden accedir al seu propi correu d’alumne/a per entrar a la plataforma Google Classroom. 

https://agora.xtec.cat/escolasantaagnes/wp-content/uploads/usu1755/2020/04/TUTORIAL-DRIVE.pdf
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Com ja fan habitualment, segueixen en contacte amb les mestres i fan un 

seguiment de les tasques i activitats a través del Classroom. 

En el cas concret de  5è i 6è, no tindran unitat compartida ja que tot es fa dins de la plataforma 

Google Classroom. Per tant, el diàleg, enviament i retorn de tasques es fa directament dins 

de la plataforma (entorn virtual d’aprenentatge). S’entén que són alumnes més grans, 

autònoms i madurs per poder fer servir aquest altre tipus d’entorn digital. 

ALUMNES AMB NEE O PI 

En el cas dels alumnes que necessitin algun tipus d’adaptació en les propostes d’activitats 

que s’envien, seran les mateixes mestres tutores que faran arribar les indicacions i activitats 

específiques a les famílies i alumnes en concret. Aquestes propostes, doncs, no es troben 

amb accés obert ja que considerem que són personals.  

 

SEP 

Durant el curs 20-21 es preveu NO fer SEP tot i que el curs es pugui fer de forma presencial, 

donat que no es poden barrejar grups, no es tindrà marge de temps per tal de poder fer la 

desinfecció dels espais ocupats amb motiu de la barreja d’alumnat, i no es podrà garantir la 

presència del màxim d’hores possibles d’un únic referent per a un grup. S’acorda però, que 

els alumnes previstos per a fer SEP el curs 20-21, les tutores donaran feines de suport 

específiques per aquests alumnes que seran voluntàries però recomanables de realitzar i 

retornar a les tutores.  

 

AVALUACIÓ EN CONFINAMENT 

En cas d’haver d’avaluar un trimestre en confinament, es prepararà un document excel amb 

el seguit d’indicadors d’avaluació susceptibles de ser avaluats telemàticament. Caldrà tenir 

present tenir indicadors de totes les dimensions de totes les àrees que es preveuen avaluar 

en els corresponents trimestres de forma presencial, a partir d’aquesta selecció s’elaborarà 

el calendari de tasques setmanals pels alumnes i les tasques a enviar avaluables i de 

seguiment (idem 3r trimestre del curs 19-20). En aquest mateix document, es farà doncs la 

previsió d’indicadors d’avaluació, el calendari setmanal en funció d’àrees i dimensions a 

treballar, el títol de les activitats assignades a cada àrea i dimensió en funció de l’avaluació 

prevista, el recull de notes de les tasques avaluables i retornades per les famílies i alumnes. 

Aquest document excel, es penjarà compartit al drive amb els correus de les mestres per tal 

que puguin elaborar la corresponent planificació i avaluació d’un possible segon confinament.  
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En tant als alumnes que tenen PI la selecció de criteris d’avaluació per a l'avaluació durant el 

confinament, s’hauran de seleccionar en funció del seu propi PI. 

 

CONTACTE ENTRE MESTRES 

Les mestres es reuniran a través de MEET amb petits equips de treball tal i com es farà 

presencialment.  

COM FAIG UNA ViDEOCONFERÈNCIA?.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1c7v7Adcf55V8EwOyxDrULKlNRaBpOU6u/view?usp=sharing
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