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1. Introducció 
 
Degut a la situació actual causada pel virus SARS-CoV-2 , més conegut com 
“Coronavirus” és convenient elaborar un pla de Contingència.  
 
Partint dels documents elaborats durant el confinament que va tenir lloc durant el 
curs 19/20, així com de les valoracions obtingudes per part del cos docent, de 
l’alumnat i de les famílies, s’han dissenyat el present Pla de contingència. Hem 
incorporat aquests aspectes metodològics i organitzatius que ens permetran oferir una millor 
qualitat. Hem contemplat tres suposats escenaris fruit de les possibles interaccions 
amb el virus i de l’evolució que pugui tenir aquest en la societat.  
 
Cal tenir present que aquest és un document viu que s’anirà enriquint a partir de les 
noves praxis aportades pels docents, i adaptant a les noves directrius i normatives 
que estipuli el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalun ya, així com 
de les autoritats en l’àmbit de la salut.  
 
 

2. Objectiu del pla 
 
L’objectiu d’aquest pla no és cap altre que el d’establir unes bases de funcionament 
per la comunitat educativa del centre i unificar els criteris organitzatius, de 
funcionament i sobretot pedagògics. Aquests seran revisables  i ampliables en 
funció de l’evolució de la pandèmia.  
 
Pretenem sempre garantir l’aprenentatge continuat de l’alumnat i la correcta 
adquisició de les competències estipulades en el currículum. 
 

 
3. Supòsits de confinament 

 
Per a la realització d’aquest pla, es contemplen tres supòsits de confinament: 
 

- Confinament de tot el grup en cas d’un positiu:  Aquells casos en que es 
detecti un PCR positiu del virus, i s’hagi de confinar tot el grup, docent inclòs 
durant 10 dies.  

- Confinament d’un alumne:  Aquell alumnat que hagi d’estar confinat mentre 
el seu grup de convivència estable està seguint l’escolaritat de forma 
presencial. 
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- Confinament total del centre: En el supòsit que es confini tot el centre per 
un confinament total de la societat com el que tingué lloc el març-juny del 
curs 19/20. 

 
4. Acció tutorial 

4.1. Seguiment a l’alumnat 

 
El/la tutor/a de cada grup és el/la responsable de centralitzar tota la informació de 
cada alumne i informar a l’equip directiu i/o als/les coordinadors/res a través de 
reunions de cicle sobre el seu progrés en les tasques encomanades i sobre la seva 
situació personal i emocional. Es farà seguiment de l’alumnat que no fan les tasques 
intentant esbrinar motius i posar mesures. 
 
El/la tutor/a ha de vetllar per: 
 

● L'acompanyament emocional i l’educació emocional de l’alumnat, a través de 
tutories individualitzades. 

● L'assoliment progressiu de les competències bàsiques. 
● Coordinació de tots els docents que incideixen en un 

mateix alumne/a. 
 

4.2. Seguiment a les famílies 

 
El tutor/a haurà d’establir canals de comunicació fluids amb les famílies per tal 
de guiar-les, acompanyar-les i assessorar-les en aspectes acadèmics i emocionals. 
 
La comunicació, ordinària i general, es farà principalment per correu electrònic. 
 
Es pot utilitzar, si es creu convenient, l’eina google meet per a reunions o trobades 
amb les famílies. 
 
S’aplicarà el principi d’equitat i de sostenibilitat. El/la tutor/a pot establir límits a la 
comunicació. 
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5. Treball previ al confinament 

5.1. Amb l’alumnat: 

El treball que es realitzarà a l’aula consistirà en:   
● Elaboració d’un horari de treball. En aquest ha de constar: 

- Les àrees que es treballaran cada dia. 
- Les hores de connexió. 

● Preparació prèvia del treball amb classroom. 
- Explicació del funcionament i pràctica a l’aula d’informàtica i amb els 

ipads (Cicle inicial i  Cicle mitjà). 
- Recordatori del funcionament (Cicle superior, ESO). 
- Explicar les diferències de funcionament entre el treball habitual al llarg 

del curs i en estat de confinament amb el classroom (4t, cicle superior i 
ESO). 

● Preparació prèvia d’altres plataformes. 
- Explicació del funcionament i pràctica a l’aula amb les diferents 

plataformes utilitzades en les matèries (llibres digitals, Science bits, 
etc.) 

5.2.  Amb els mestres: 

5.2.1. Assessorament Gsuite for education i altres:  

Es farà un assessorament al professorat, per part de la comissió TAC, que consistirà 
en : 
 

- Classroom: creació de sessions, tasques, compartició de material, maletes de 
recursos, i totes aquelles eines bàsiques per poder gestionar la tasca docent 
diària. 
 

A més es donaran recursos per poder realitzar diversitat d’activitats amb altres 
plataformes digitals vinculables a classroom com:  
 

- Vocaroo: gravació de pistes d'àudio i de veu online.  
- Quizzit: creació de test online participatius.  
- Kahoot: creació de test online participatius.   
- Genial.ly: greació de blogs, triptics, bookface, etc.. 
- Lyricstraining: selecció de cançons i idiomes per tal d’aprendre amb música.  
- LearningApps: creació de pantalles interactives i activitats d’aprenentatge 

online.  
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5.2.2. Assessorament google drive:  
S’organitzarà google drive, amb unitat compartides per etapa educativa. Dins 
d’aquestes es crearà una carpeta per grup. 
 

5.3.  Amb les famílies: 

 
Es faran dos seminaris al llarg del primer trimestre per part de la comissió TAC 
orientats a les famílies de 1r,  2n  i 3r, i oberts a la resta de famílies del centre, per 
tal d’explicar el funcionament bàsic de google classroom. 
 
També s’hi explicaran altres eines bàsiques de Gsuite For Education  com google 
docs, google forms, Jamboard, timify.me, etc. 
 
Amb aquests seminaris es pretén facilitar la tasca d’acompanyament que 
desenvolupen els pares a casa en cas de confinament i prevenir possibles dubtes 
que puguin sorgir al voltant del funcionament de la plataforma.  

 
 

6. Seguiment pedagògic i metodologies. 
 

A continuació s’estipulen els mecanismes pedagògics i les metodologies a seguir 
segons els tres casos de confinament anteriorment descrits i especificats per etapa 
educativa. En tots els casos es contempla la possibilitat i la necessitat d’introduir 
contingut nou. 
 
Les durades de les connexions marcades aproximadament en les graelles podran 
ser alterades tenint en compte les necessitats d’un grup en concret a proposta 
argumentada pels docents  i acceptada pel Consell de Direcció. 
 
Es vetllarà per a que el temps de dedicació que requereixin les feines proposades sigui 
assumible per a l’alumnat. Caldrà anar reajustant en funció dels ritmes de cada nen/a i del 
grup en general. 
 
Es valorarà la viabilitat de continuar treballant amb projectes. 
 
Es vetllarà per mantenir l’atenció personalitzada ajustat la intervenció docent a les 
necessitats educatives de tot l’alumnat i en especial de l’alumat NESE. 
 
És possible que es vegi afectada l’assistència a una activitat planificada fora del 
centre. L’alumne o el grup confinat perdrà l’activitat. 
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6.1. Confinament de tot el grup per un cas positiu 

 

CICLE FEINES MITJANS CONNEXIONS ONLINE 

EI Es presentaran les 
feines de totes les 
àrees el primer o 
segon dia de 
confinament. 

Les feines 
s’enviaran a 
través del 
correu 
electrònic. 

Es realitzarà una connexió setmanal 
en petits grups. 

C. INICIAL Es presentaran  les 
feines de totes les 
àrees el primer o 
segon dia de 
confinament. 
 
Es valorarà la viabilitat 
de continuar treballant 
amb projectes. 

Les feines es 
penjaran al 
Classroom  així 
com l’entrega de 
l’alumnat. 

Cada dos dies a les 11:30 es faran 
connexions amb els alumnes per tal 
d’aclarir dubtes referents a les feines 
proposades. Aquestes connexions es 
podran fer en gran grup o en petits 
grups, sempre i quan l’estona de 
connexió sigui la mateixa en els dos 
casos (entre 1h. aproximadament). 
 
També es farà dues connexions 
d’anglès a la setmana(en la franja 
que correspongui segons l’horari), 
cadascuna amb mig grup-classe, per 
tant cada alumne tindrà una sessió 
setmanal. 

C. MITJÀ Presentarà les feines 
cada matí a les 9:00. 
 
Es posaran feines de 
dues àrees. 
 
Es valorarà la viabilitat 
de continuar treballant 
amb projectes. 

Les feines es 
penjaran al 
Classroom  així 
com l’entrega de 
l’alumnat. 

3r cada dos dies  farà connexions 
amb els alumnes a les 11:30.  
4t cada matí  farà una connexió a les 
10:00. 
Aquestes connexions tenen com a 
objectiu d’aclarir dubtes referents a 
les feines proposades. 
També es farà dues connexions 
d’anglès a la setmana (en la franja 
que correspongui segons l’horari),  
cadascuna amb mig grup-classe, per 
tant cada alumne tindrà una sessió 
setmanal. 
 
Aquestes connexions es podran fer 
en gran grup o en petits grups, 
sempre i quan l’estona de connexió 
sigui la mateixa en els dos casos 
(entre 1h. i 1’5h.aproximadament). 
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C. 
SUPERIOR 

Presentarà les feines 
cada matí a les 9:00. 
 
Es posaran feines de 
dues àrees. 
 
Es valorarà la viabilitat 
de continuar treballant 
amb projectes. 

Les feines es 
penjaran al 
Classroom  així 
com l’entrega de 
l’alumnat. 

Cada matí es farà una connexió a les 
10:00 per tal d’aclarir dubtes referents 
a les feines proposades. 
També es farà dues connexions 
d’anglès a la setmana(en la franja 
que correspongui segons l’horari),  
cadascuna amb mig grup-classe, per 
tant cada alumne tindrà una sessió 
setmanal. 
 
Aquestes connexions es podran fer 
en gran grup o en petits grups, 
sempre i quan l’estona de connexió 
sigui la mateixa en els dos casos 
(entre 1h. i 1’5h.aproximadament). 

ESO Es penjarà una tasca 
de cada matèria a la 
setmana. Els alumnes 
disposaran d’una 
setmana de temps per 
lliurar-la.  
 
Es valorarà la viabilitat 
de continuar treballant 
amb projectes. 

Les feines es 
penjaran al 
Classroom, així 
com l’entrega de 
l’alumnat. 

Cada dia es faran dues connexions 
d’una hora (a les 10h i a les 12:30h) 
per aclarir dubtes o fer explicacions 
teòriques. Cada hora es destinarà a 
una matèria diferent. Al llarg de la 
setmana cada matèria haurà fet una 
hora de connexió online segons 
l’horari establert.  

 
Si alguna família que té més d’un fill els coincideixen les classes online i tenen 
manca de dispositius i baixa qualitat de connexió, els tutors o les tutores es 
coordinaran per tal de no coincidir. 
 
L’assistència a les classes online, la puntualitat en el lliurament de les tasques 
assignades, la correcte utilització dels canals anteriorment descrits (classroom, 
google for education i email), la participació activa en les connexions online, l’ús 
adequat del vocabulari de cortesia o l'argumentació d’opinions pròpies, són factors 
que es tindran en compte en l’avaluació de l’alumnat.  
 

6.2. Confinament d’un alumne 

 
En el cas que sigui un alumne el que està confinat les feines que haurà de fer  
seran: 
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- Educació infantil i educació primària  
El docent  prepararà les feines programades per aquests dies i juntament 
amb els llibres que necessiti ho deixarà a consergeria per tal que la família o 
la persona a la qual deleguin pugui passar a recollir-ho. Això es farà tantes 
vegades com faci falta. S’ha de tenir sempre preparat el primer o segon dia 
de confinament de l’alumne. El/la docent tutor n’informarà mitjançant correu 
electrònic. Caldrà coordinar-se més d’un/a docent tutor/a en cas de germans 
confinats. 

 
- ESO 

És responsabilitat de l’especialista facilitar els materials i continguts treballats 
a classe a l’alumnat confinat a través del classroom o la plataforma específica 
que utilitza per la docència en el cas que així sigui. Aquests materials poden 
ser facilitats en format digital a través de vídeos explicatius o tutorials. 
 
Els alumnes confinats es comunicaran a través del classroom o email amb el 
professorat per aclarir dubtes, i realitzaran una reunió de videotrucada a la 
setmana amb el/la tutor/a per mantenir el contacte i resoldre dubtes. 
 
En cas que es cregui convenient per part del docent tutor, el/la professor/a 
especialista podrà realitzar connexions meet amb els alumnes confinats per 
aclarir dubtes. 
  

6.3.Confinament de tot el centre 

 

 Activitats proposades  Connexions 
online 

 Criteris d’avaluació  Reunions de 
mestres 

EI - Els dilluns els docents 
proposaran  una sèrie 
d’activitats de totes les àrees, 
aquestes s’enviaran a través 
del correu electrònic. 

 
- Es demana el retorn de 

determinades activitats 
proposades. 

 
- Es  continua treballant el Pla 

lector, adaptant les activitats a 
la nova situació. 

Es farà una 
connexió setmanal 
en petits grups. 

Es valorarà el grau de participació i 
implicació de l’alumnat tenint en 
compte les possibilitats de cadascú i 
les dificultats tecnològiques que 
puguin tenir.  
 
Els criteris d’avaluació per realitzar 
l’informe es basaran en:  
 
● La motivació i l’interès pels treballs 

proposats. 
● La capacitat de l’infant de 

verbalitzar allò que ha fet. 
● L'interès que mostra l'alumnat per 

descobrir i aprendre coses noves.  
 
En quant a les videotrucades:  

 
● La participació en les converses 

que es fan, aportant els seus 
coneixements i experiències.  

Es continuaran 
realitzant les  
reunions 
necessàries via 
meet, per coordinar  
la nostra tasca: 
 
➢ Sessions 

d'avaluació 
➢ Reunions de 

CAD 
➢ Claustres 
➢ Reunions de 

cicle 
➢ Reunions d’etapa 
➢ Reunions amb 

les 
coordinadores 
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● El respecte al torn de paraula i 
l’escolta als altres.  

● La utilització de paraules d’ús 
social (saludar, acomiadar-se, 
donar les gràcies,..) 

● L’ús del diàleg (torn de paraula, to 
de veu)  

● L’expressió de vivències 
personals. 

● La resposta a preguntes dels 
docents..  

● L’argumentació d’opinions.  
 

EP  - Les tasques presentades 
seran variades i 
s’utilitzaran eines  com: 
Vocaroo, Quizzit, Kahoot, 
Genial.ly, Lyricstraining, 
LearningApps 

 
- Es continuarà treballant 

el Pla lector, adaptant les 
activitats a la nova 
situació. 

  
Es valorarà el grau de 
participació i implicació dels 
alumnes tenint en compte les 
possibilitats de cadascú i les 
dificultats tecnològiques que 
puguin tenir. 

Els criteris d’avaluació per 
realitzar l’informe es basaran 
en: 

CI Cada dilluns es 
presentaran  les feines de 
totes les àrees. 
 
S’enviaran les feines a 
través del Classroom. 
 
Es valorarà la viabilitat de 
continuar treballant amb 
projectes. 

Cada dos dies a 
les 11:30 es faran 
connexions amb 
l’alumnat per tal 
d’aclarir dubtes 
referents a les 
feines proposades. 
  
Les connexions es 
podran fer en gran 
grup o en petits 
grups, sempre i 
quan l’estona de 
connexió sigui la 
mateixa en els dos 
casos 
(1h..aproximadam
ent). 
 
Es faran dues 
connexions 
d’anglès a la 
setmana(en la 
franja que 
correspongui 
segons l’horari), 
cadascuna amb 
mig grup-classe, 
per tant cada 
alumne tindrà una 
sessió setmanal. 

CI ● La participació de forma 
adequada en les 
videotrucades expressant i 
compartint experiències amb 
els companys. 

● L'interès en la realització de 
les tasques proposades en 
el Pla Lector: lectura en veu 
alta, recomanacions de 
llibres..) 

● La realització de  les tasques 
proposades al classroom 
dins els terminis. 

● La lectura  de manera 
autònoma i comprensiva de 
petits textos. 

● La comprensió i extracció 
d'informació d’un àudio, 
vídeo per poder respondre 
un qüestionari. 

● La utilització de materials de 
rebuig per crear nous 
objectes amb imaginació i 
creativitat. 

● El goig pel que  es fa i 
expressant  les emocions i 
els sentiments.  

● La realització de les 
activitats del Glifing . 

 

CM Presentarà les feines cada 
matí a les 9:00. 
 
Es posaran feines de dues 

Cada matí a les 
9:00 es 
presentaran les 
feines . 

CM ● La participació de forma 
adequada en les vídeo-
conferències expressant i 
compartint experiències amb 
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àrees. 
 
Es valorarà la viabilitat de 
continuar treballant amb 
projectes. 

 
 3r: cada dos dies  
farà connexions 
amb els alumnes a 
les 11:30. 
 
4t: cada matí  farà 
una connexió a les 
10:00. 
 
Aquestes 
connexions tenen 
com a objectiu 
d’aclarir dubtes 
referents a les 
feines proposades. 
 
Es faran dues 
connexions 
d’anglès a la 
setmana(en la 
franja que 
correspongui 
segons l’horari), 
cadascuna amb 
mig grup-classe, 
per tant cada 
alumne tindrà una 
sessió setmanal. 
 
Les connexions es 
podran fer en gran 
grup o en petits 
grups, sempre i 
quan l’estona de 
connexió sigui la 
mateixa en els dos 
casos (entre 1h. i 
1’5h.aproximadam
ent). 
 

els companys. 
● L’assistència amb puntualitat 

i el  respecte de  les normes 
de participació durant les 
sessions comuns virtuals. 

● L’interès en la realització de 
les activitats proposades al 
Classroom. 

● L'ús del correu electrònic i 
l’agenda del classroom per 
organitzar-se les tasques. 

● La realització de  les tasques 
dins els terminis establerts. 

● La realització de les feines 
amb una bona qualitat. 

● La realització de  les 
activitats del Glifing 3r. 

● La comprensió i l’extracció 
d’informació d’un àudio, 
d’una imatge, d’un vídeo per 
poder respondre un 
qüestionari. 

● La realització de manualitats 
proposades amb imaginació 
i creativitat. 

● La  capacitat d’expressar les 
emocions i els sentiments.. 

● La comprensió de  les 
instruccions i explicacions  
que se li donen. 

● L’interès per  compartir  les 
seves creacions amb els 
seus companys ( vídeos, 
manualitats…) 

● L’esforç  en demanar  ajuda 
quan no entén una cosa. 

● L’interès per comunicar-se 
de manera individual amb 
la/el mestra/e  

CS Presentarà les feines cada 
matí a les 9:00. 
 
Es posaran feines de dues 
àrees. 
 
Es valorarà la viabilitat de 
continuar treballant amb 
projectes. 
 

Cada matí es farà 
una connexió a les 
10:00 per tal 
d’aclarir dubtes 
referents a les 
feines proposades. 
 
Es faran dues 
connexions 
d’anglès a la 
setmana(en la 
franja que 
correspongui 
segons l’horari), 
cadascuna amb 
mig grup-classe, 
per tant cada 
alumne tindrà una 
sessió setmanal. 
 
Les connexions es 
podran fer en gran 
grup o en petits 

CS ● L'ús del correu electrònic i 
l’agenda del classroom per 
organitzar-se les tasques. 

● L'interès en la realització de 
les activitats proposades al 
Classroom. 

● La realització de  les tasques 
dins els terminis establerts. 

● L’ús de documentació, 
vídeos, àudios facilitats pels 
mestres per comprendre els 
continguts del projecte i 
poder realitzar les tasques i 
formularis. 

● La  creativitat, imaginació, 
interès a la construcció i 
elaboració de maquetes, 
creacions plàstiques, vídeos 
i àudios. 

● La realització de preguntes 
via digital per trobar 
solucions els seus dubtes. 

● L’aplicació dels 
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grups, sempre i 
quan l’estona de 
connexió sigui la 
mateixa en els dos 
casos (entre 1h. i 
1’5h.aproximadam
ent). 

coneixements digitals 
adquirits per a la realització 
de les seves tasques. 

● La realització de rúbriques 
per autoavaluar-se. 

● L’assistència amb puntualitat 
i respecte de les normes de 
participació durant les 
sessions comuns virtuals. 

ESO  Es penjarà una tasca de 
cada matèria a la setmana. 
Els alumnes disposaran 
d’una setmana de temps 
per lliurar-la.  
 
Es valorarà la viabilitat de 
continuar treballant amb 
projectes. 

Cada dia els 
alumnes 
realitzaran dues 
connexions online. 
(10h i 12:30h) 
seguint l’horari 
adjunt. 
 
Al llarg de la 
setmana cada 
assignatura tindrà 
una hora de 
connexió per tal de 
resoldre dubtes o 
avançar matèria si 
s’escau.  

Cada docent aplicarà els criteris de 
correcció acordats en el departament 
pedagògic a la seva matèria. Tenint 
sempre com a objectiu:  
 
● La realització de les activitats 

proposades. 
● L’entrega d’aquestes dins dels 

teminis establerts i pels mitjans 
adequats.  

● L’assoliment de les competències 
pròpies de l'àmbit.  

● L’assoliment dels continguts clau 
proposats pel docent.  

● L’assistència a les sessions online. 
● La participació activa de l’activitat 

docent proposada tant a través 
dels fòrums de debat com dels 
exercicis.  

● El tracte correcte als companys de 
classe.  

● El correcte ús de les eines TIC 
proposades pel professorat.  

Es continuaran 
realitzant les  
reunions 
necessàries via 
meet, per coordinar  
la nostra tasca: 
 
➢ Reunions d’Equip 

docent. 
➢ Reunions d’àmbit 
➢ Sessions 

d'avaluació 
➢ Reunions de 

CAD 
➢ Claustres 
➢ Reunions amb 

les 
coordinadores 

 

 

 

6.4. Metodologia de treball amb Classroom 

 
Tal com s'ha mencionat anteriorment, el centre aposta per la plataforma GSuite com 
a eina de treball online. Concretament, prevaldrà l’ús de l’extensió Google 
Glassroom dins el paquet d’eines de Google for education i del gmail dins del domini 
@trespins.com. Aquestes eines han de ser el vehicle de comunicació entre alumnat 
i docents, així com les famílies per desenvolupar la tasca docent en els diferents 
supòsits de confinament anteriorment descrits.   
 
Per tal de fer un ús adient d’aquestes  eines, es creu convenient estipular com es 
desenvoluparà la tasca docent a través d’elles en cada etapa educativa.  
 

- Infantil:  Les tasques s’enviaran a través del e-mail. Amb el domini @trespins. 
La tramesa de les tasques s’haurà d’efectuar a través d’aquest mitja 
igualment.  
 



Institut Escola Els tres pins                 Curs 2020/21 
Vallromanes 
 

PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19        13 

- Primària:  S’utilitzarà l’eina Classroom per transmetre les tasques i rebre-les. 
Els mestres crearan un classrom per docent  on s’hi especificaran diferents 
apartats per les matèries que realitzin i on s’hi aniran adjuntant les tasques 
per matèria. 
 

- Secundària: S’utilitzarà l’eina Classroom per transmetre les tasques i rebre-
les. Els docents crearan un classrom per matèria , on s’hi crearan les 
tasques i on s’hi adjuntaran les respostes.   

  
 

7. Marcs horaris en cas de confinament  
 

7.1. Primària (Cicle Inicial) 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8-9      

9-10 
Presentació de 
tasques 

Connexió 
Anglès - 1r 

Connexió 
Anglès - 2n 

Connexió 
Anglès - 2n  

10-11      

11-11.30      

11.30-12.30 

A les 11.45  
Connexió - 
Anglès 1r Connexió meet  Connexió meet  

12.30-13.30      

13.30-14.30      

14.30-15.30      

15.30-16.30      
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7.2. Primària (Cicle mitjà) 

 

3r DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8-9      

9-10 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 

10-11 
 
     

11-11.30      

11.30-12.30  

A les 11.45 
Connexió 
Anglès  Connexió meet  

A les 11.45 
Connexió 
Anglès  

Connexió 
 meet 

12.30-13.30      

13.30-14.30      

14.30-15.30      

15.30-16.30      

 

4t A DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8-9      

9-10 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 

10-11 Connexió meet  Connexió meet  Connexió meet  Connexió meet  
Connexió 

 meet  

11-11.30      

11.45-12.30   

A les 11.45 
Connexió 
Anglès   

A les 11.45 
Connexió Anglès  

12.30-13.30      

13.30-14.30      

14.30-15.30      

15.30-16.30      
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4t B DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8-9      

9-10 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 

10-11 Connexió meet  Connexió meet  Connexió meet  Connexió meet  
Connexió 

 meet  

11.00-11.45  
Connexió 
Anglès    Connexió Anglès  

12.30-13.30      

13.30-14.30      

14.30-15.30      

15.30-16.30      

 
 
 
 
 
 

4t C DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

      

8.45-9.45 

Presentació de 
tasques 

Presentació de 
tasques 

Presentació de 
tasques 

Presentació de 
tasques 

Presentació de 
tasques 

9.45-10.45 Connexió meet  Connexió meet  Connexió meet  Connexió meet  
Connexió 

 meet  

11.00-11.45 Connexió Anglès   
 
 

Connexió 
Anglès   

12.30-13.30      

13.30-14.30      

14.30-15.30      

15.30-16.30      
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7.3. Primària (Cicle superior) 

 
 
 
 

5è A DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8-9      

9-10 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 

10-11 Connexió meet  Connexió meet  Connexió meet  Connexió meet  
Connexió 

 meet  

11.35-12.30 Connexió Anglès   
Connexió 
Anglès    

12.30-13.30      

13.30-14.30      

14.30-15.30      

15.30-16.30      

 
 
 
 
 
 
 

5è B DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8-9      

9-10 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 

10-11 Connexió meet  Connexió meet  Connexió meet  Connexió meet  
Connexió 

 meet  

11.35-12.30 Connexió Anglès   
Connexió 
Anglès    

12.30-13.30      

13.30-14.30      

14.30-15.30      

15.30-16.30      
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6è A DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8-9      

9-10 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 

10-11 Connexió meet  Connexió meet  Connexió meet  Connexió meet  
Connexió 

 meet  

11.35-12.30   
Connexió 
Anglès   Connexió Anglès  

12.30-13.30      

13.30-14.30      

14.30-15.30      

15.30-16.30      

 
 
 
 
 
 
 

6è B DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8-9      

9-10 Connexió Anglès  
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 
Presentació de 

tasques 

10-11 
Presentació de 

tasques Connexió meet  
 Connexió 

Anglès Connexió meet  
Connexió 

 meet  

11.35-12.30 Connexió meet    Connexió meet   

12.30-13.30      

13.30-14.30      

14.30-15.30      

15.30-16.30      
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7.4. Secundària 

Les tasques es donaran al llarg de la setmana per matèries i el pla d’entrega serà 
sempre d’una setmana. D’aquesta manera es pretén que els alumnes es gestionin la 
feina al llarg de la setmana.  El docent podrà invertir la seva hora de connexió per 
resoldre dubtes o explicar teoria.   
 
 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8-9      

9-10      

10-11 Mates Tecno Socials Anglès Bio 

11-11.30      

11.30-12.30    Música  

12.30-13.30 

Francès/ 
hort Català Tutoria  Castellà 

13.30-14.30      

14.30-15.30      

15.30-16.30      

 

 
8. Necessitats TAC de l’alumnat 

 
S’ha demanat al Departament d’Educació, cobrir les necessitats de connectivitat i de 
dispositius a l’alumnat de 5è a 1r d’ESO, tal i com es contempla al Pla Estratègic 
Digital de la Generalitat de Catalunya . Tot i així des del centre s’estudiaran les 
necessitats que puguin haver en cursos inferiors, facilitant en préstec dispositius del 
centre tal i com es va fer el curs passat.  
 
Som conscients que la connectivitat a Vallromanes és deficient. S’està treballant 
amb l’Ajuntament per tal de resoldre aquesta problemàtica.  
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9. Organització i seguiment pedagògic  
 
Els docents hauran de seguir un control mitjançant la graella compartida al DRIVE 
d’aquells/es alumnes que intervenen en les seves connexions al llarg dels possibles 
confinaments. Tant si són connexions individuals, grupals  o amb les famílies. 
 
Caldrà també omplir setmanalment la programació compartida en una graella al 
drive, per tal de poder visualitzar per part de tot l’equip docent, quina és la càrrega 
real de feina que s’està donant a l’alumnat cada dia i poder gestionar millor la 
temporització de les tasques. 
 
A continuació deixem una mostra de les dues graelles a omplir, tot i que aquestes es 
troben al drive compartit del centre per tal de poder estendre el document tant com 
sigui necessari.  

9.1. Graella de control a les connexions i a trucad es 

DOCENT: Tutor 1 

CURS:  Exemple 1    

 TRUCADES VIDEO TRUCADES 
INDIVIDUALS 

VIDEO 
TRUCADES 
GRUPALS 

ALUMNES Dates de trucada Dates de connexió Dates de connexió 

1.Alumne               

2.Alumne               

3.Alumne               

4.Alumne               

5.Alumne               

6.Alumne               

7.Alumne               

8.Alumne               

9.Alumne               

10.Alumne               

11.Alumne               
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9.2. Graella de programació setmanal per curs 

 
S’ha posat una setmana del passat mes d’Abril a tall d’exemple: 
 
 

DILLUNS 20 DIMARTS 21 DIMECRES 22 DIJOUS 23 DIVENDRES 
24 

Medi:  
El cicle de l’aigua: 
- Power point. 2 
- Qüestionari. 
- Manualitat. Cicle de 
l’aigua  
https://www.pinterest
.es/pin/53691358682
9464681/ 
  
Català:   
Inventar un rodolí o 
un petit poema que 
tingui a veure en St. 
Jordi. 
Gravar-se recitant-lo 
i penjar-lo al 
classroom. 
-Penjar vídeo Sant 
Jordi confinat  
https://www.youtube.
com/watch?v=TB91
mEaiQKI 
Manualitat rosa, 
enviar foto 
https://www.youtube.
com/watch?v=p2SR6
zsYnQU 
https://www.youtube.
com/watch?v=XpeitM
5MKvs 
https://www.youtube.
com/watch?v=OBFur
YFKbks 
 
Data d’entrega:   
dijous 23 - català 
dilluns 27 - med 

CASTELLANO:  
AGUA 4 
 
 
 
Science:  
experiment with 
water 
https://www.youtub
e.com/watch?v=fYn
iUL4l_BA  
https://www.youtub
e.com/watch?v=hG
wG--GZEfw  
 
https://www.youtub
e.com/watch?v=2rw
FK5_Viqo  
 
 
Religió: 
Continuem amb el 
genially sobre els 
miracles de Jesús 
https://view.genial.ly/5e80df
ec3fea8d0db0d50cdb/gam
e-breakout-miracles-de-
jesus-cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Català:  
Comprensió lectora de 
l’aigua.  
- Qüestionari: Piràmide 
d’aliments. 
- Document Google 
(activitats )  
 
 
Mates : Unitats de 
mesura de capacitat:  
- PDF-explicació: litre, 
centilitre, mil.lilitre 
- Activitats Document 
Google 
- Document PDF 
MATERIAL (preparació 
pràctica propera sessió. 
Transvasament d’aigua)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data entrega:   
dimarts 28 

SANT JORDI!!!  
 
 

Penjar vídeos i 
roses al classroom 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Música:  
 
Qüestionari 
relacionat amb els 
tipus de cor. 
 
 
Castellano: 
Frases hechas 
sobre el agua 
 
 
 
Informàtica: 
Pràctica del teclat 
2 

 
 

 
Anglès: 
 

 
 

Educació 
Física:  
Repte 1: Ballar 
una coreografia 
 

 
 

Data entrega:   
Divendres, 31 
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10. Aula de suport  
 
L’alumnat que assisteix a l’aula de suport al centre, rebrà un acompanyament  i 
seguiment addicional per part de la TIS, a través de trucades o videotrucades 
segons la necessitat. 
 
S’establirà una coordinació entre docents i TIS mitjançant, telèfon, video trucades, 
Clasroom o correu electrònic i/o una unitat compartida al DRIVE. 
 

11. Conclusió 
 

Tal i com s’ha esmentat a l’inici d’aquest Pla de Contingència , ens trobem davant 
d’un document obert i flexible que s’anirà actualitzant i modificant a mesura que es 
vagin prenent noves decisions i s’hi incorporin noves indicacions. 
 
Es creu adient ressaltar que el nostre claustre sempre vetllarà per la coherència 
entre les metodologies i accions pedagògiques dutes a terme i la pròpia manera 
d’entendre l’acompanyament de l’alumnat en els seus aprenentatges. Per tant, dins 
de les limitacions derivades de la gestió de la pandèmia, expressem el nostre 
compromís  amb el procés d’aprenentatge dels alumnes, amb les famílies i amb les 
nostres conviccions  àmpliament reflectides en el Projecte Educatiu de Centre .  
 


