
Pla de treball del centre educatiu en confinament (NOVETAT) 

EDUCACIÓ INFANTIL 

ENVIAMENT DE TASQUES 

Prioritàriament pels alumnes d’educació infantil, les tutores prepararan un dossier en 
format paper per tal que els i les alumnes puguin emportar-se el dia en què es determinin 
un possible aïllament de cada grup. Malgrat tot, la tutora pot encomanar alguna tasca via 
digital a través de l’aplicació DRIVE del correu de família assignat per l’escola. 

RETORN DE TASQUES 

En un inici, no cal retornar les tasques via digital a la mestra mentre duri el possible 
aïllament. Donat que el format de treball serà sobre paper per aquesta etapa educativa, 
un cop es pugui retornar a l’escola caldrà retornar les tasques elaborades durant aquest 
període a casa. 

Malgrat tot, les tutores, des dels seus correus d’aula, us compartiran una UNITAT 
COMPARTIDA per a poder compartir tasques ja sigui d’enviament per part seva o de 
retorn per part de les famílies. 

ORGANITZACIÓ DE LES TASQUES 

La tutora prepararà un calendari setmanal per un període mínim de 8 dies (modificable en 
funció dels períodes de quarantenes que determini salut), amb una organització diària de 
les tasques a fer cada dia. Principalment es proposaran dues tasques diàries: una referent 
al dossier en format paper que s’entregarà als alumnes en el moment en què es determini 
el seu confinament (a excepció dels dies en què hi hagi prevista videoconferència), i una 
segona proposta d’activitat més vivencial.  

 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 
8 

Videoconferències 
en petit grups 

Fitxes del dossier de treball (la 
tutora enviarà les indicacions via 
correu electrònic) de les activitats 
a realitzar diàriament  

Videoconferències 
en petits grups 

Fitxes del dossier de treball 
(la tutora enviarà les 
indicacions via correu 
electrònic) de les activitats 
a realitzar diàriament  

CONTE Activitat 
PLÀSTICA 

TRAÇ EXPOSICIÓ 
ORAL 

MÚSICA Activitat 
PLÀSTICA 

PSICO JOC 

 

En el moment en què es determini el confinament d’un grup d’Educació Infantil, la tutora 
es posarà en contacte via mail amb les famílies per tal d’explicar i concretar les propostes 
d’activitats. 

 

 



CONTACTE ESCOLA/FAMÍLIA 

De forma prioritària el contacte directe entre famílies i escola es farà a través de correu 
electrònic. Només si així ho sol·licita la família, o si la tutora ho considera necessari, es 
farà contacte telefònic a través de número ocult o videoconferència directament amb les 
famílies. 

Sempre que necessiteu us podeu posar en contacte amb la tutora o l’escola a través de 
correu electrònic: 

P3: aula20@escolasantaagnes.cat 

P4: aula19@escolasantaagnes.cat 

P5: aula18@escolasantaagnes.cat 

Direcció: a8067120@xtec.cat 

Secretaria: secretaria@escolasantaagnes.cat 

Administració: administració@escolasantaagnes.cat 

  

CONTACTE AMB ALUMNES (videoconferències MEET) 

En cas que el període duri 10 dies o més es faran convocatòries com a mínim dues 
convocatòries a infantil (una a l’ìnici del confinament i una a meitat del període) en petits 
grups de 5 alumnes aproximadament. Tot i aquesta premissa, el nombre de convocatòries 
podria variar en funció del temps que el grup hagi d’estar aïllat. 
  
Les tutores compartiran un word a través del DRIVE 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 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. Per a fer les 
videoconferències s’utilitzarà sempre el correu d’escola. 
Totes les videoconferències amb alumnat i seguiment dels mateixos es faran dins 
l’horari lectiu de l’escola presencial. 

 TUTORIAL DRIVE – UNITAT COMPARTIDA DE FAMÍLIA 

COM FAIG UNA ViDEOCONFERÈNCIA?.pdf 
 

https://agora.xtec.cat/escolasantaagnes/wp-content/uploads/usu1755/2020/04/TUTORIAL-DRIVE.pdf
https://drive.google.com/file/d/1c7v7Adcf55V8EwOyxDrULKlNRaBpOU6u/view?usp=sharing

