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1.       INTRODUCCIÓ

Aquest document recull l’organització i gestió del nostre centre per afrontar el curs 21-22 atenent

l’evolució de la pandèmia COVID-19 i les mesures que, en tot moment, han decretat els diferents

Departaments de la Generalitat i el PROCICAT.

Per poder-lo elaborar, hem hagut de reflexionar i aprendre de l’experiència del confinament viscut

durant el curs 2019-20 i de l’organització i gestió del centre al llarg del curs 2020-21. Com a

comunitat educativa ens hem plantejat quins han estat els punts susceptibles d’atenció per tal de

revisar-los i aprofitar-los com a motor de canvi i millora.

Tot això ho hem portat a terme, seguint les indicacions donades pel Departament d’Educació, de

Salut i el Procicat, per tal de poder garantir els tres pilars bàsics per fer front a la pandèmia i

assegurar que l’Institut Escola esdevingui un entorn segur d’aprenentatge.

Aquests pilars són: prevenció, protecció i traçabilitat segura. Les mesures que d’ells es deriven són

imprescindibles perquè el nostre centre romangui obert i continuï sent un espai on l’activitat

educativa es pugui dur a terme  de manera segura i responsable.

Com Institut Escola, acollim alumnat des de P3 fins a 4t d’ESO, tenint, per tant, l’oferta educativa

de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, amb un

total de gairebé 400 alumnes.

El centre disposa de 3 espais diferenciats, un edifici principal on estan ubicades les aules

principalment d’educació primària, un edifici exterior amb tres aules d’educació infantil i dos

edificis de mòduls prefabricats on es situen els estudis de secundària obligatòria.

A partir d’aquestes premisses inicials, del pla implementat al llarg del curs 2020-21 i de tot l’après i

viscut fins al moment, s’ha elaborat aquest Pla d’Organització pel curs escolar 2021-22, que queda

vinculat i sotmès a les indicacions de les autoritats sanitàries i educatives en el marc de l’evolució

de la COVID 19.
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2.       AGRUPACIONS

Hem proposat l’organització entorn a grups de convivència estables, entenent com a tals els

formats per alumnes i docents. D’aquesta manera no és necessari requerir, sempre, la distància

física entre les persones (interpersonal) d’1,5 metres (o 2,5 m2) ni l’ús de mascareta continuat dins

aquests grups estables.

Per aquest fet és molt important centrar els esforços planificadors en garantir l’estabilitat i

l’estanqueïtat d’aquest grup, per garantir la traçabilitat.

El grup s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva a l’aula. Al pati es

podran barrejar però sempre amb la mascareta posada. A l’interior de l’edifici es recomana que el

grup ocupi el mateix espai físic, i en cas que ocupi un espai diferent (tallers, laboratoris,

passadissos...) cal assegurar la neteja i desinfecció de l’espai cada cop que canviï un grup estable.

Els alumnes seran, sempre que sigui possible, els mateixos. Aquells docents i/o personal de suport

educatiu que es relacionen amb més d’un grup estable, hauran de fer-ho amb les mesures de

seguretat necessàries.

Per tal de garantir els dos aspectes bàsics citats anteriorment, protecció i traçabilitat, juntament

amb els espais, grups i docents que disposem, els diferents cursos s’organitzaran per comunitats de

grups estables, que tindran espais i docents diferenciats entre ells. Aquestes comunitats són :

- Comunitat de petits, de P3 a 1r de primària inclosos (7 grups-classe).

- Comunitat de mitjans, de 2n de primària a quart de primària, ambdós inclosos (6

grups-classe).

- Comunitat de grans, de cinquè de primària a primer d’ESO, ambdós inclosos (6

grups-classe).

- Comunitat de fadrins, de segon d’ESO a quart d’ESO, ambdós inclosos (6 grups-classe).

Aquesta organització permet la separació física d’aquestes comunitats entre elles i tenir grups

d’alumnes numèricament similars. Així s’estableixen dos nivells de protecció i traçabilitat, el primer

la comunitat, i el segon el grup-classe.

En l’annex 1 figuren els docents, PAE (personal de suport educatiu) i espai, estable i temporal de

cadascun dels grups
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3.       ESPAIS

3.1.    Disposició d’aules.

La disposició de les aules es farà seguint la separació d’espais per comunitats, atenent la següent

disposició
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D’aquesta manera, la distribució d’espais per comunitats separades resulta de la següent manera :
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3.2.    Pati.

Els patis els realitzaran de manera independent la comunitat de petits, la de mitjans i grans i, la de

fadrins.

Dins de cada franja horària de pati, en el primer torn hi hauran 7 grups (comunitat de petits), en el

segon torn 12 (comunitat de mitjans i grans), i en el tercer torn 6 (comunitat de fadrins). L’alumnat

podrà circular i relacionar-se per tot l’espai de pati amb l’ús obligatori de mascareta:

- Comunitat de petits : De 10.00 a 10:30.

- Comunitat de mitjans i grans : De 10:30 a 11:00 (i primer d’ESO, a més, de 12:50 a 13:00).

- Comunitat de fadrins : De 11:45 a 12:15

L’alumnat  de 6è i 1r d’ESO alterna els patis entre el poliesportiu i l’espai del llimoner.

3.3.    Lavabos.

Donada la separació d’espais per comunitats, els lavabos també es separen amb aquest criteri,

restant de la manera següent :
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3.4.    Menjador.

El servei de menjador es realitzarà a l’espai habilitat normalment. Cal tenir en compte que el

menjador és un espai on poden coincidir diferents grups estables.

Els alumnes d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més taules. Cal mantenir la

separació entre les taules de grups diferents. Cas que hi hagi alumnes de diferents grups estables

en una mateixa taula, cal deixar l’espai d’una cadira buida entre ells per garantir la distància

mínima.

Si coincideix un nombre elevat d’alumnes al menjador, dificultant les mesures de protecció, es

faran dos torns i hi haurà un límit d’inscripcions d’urgència per garantir l’aforament. Entre torn i

torn cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai, igual que en començar i acabar el servei de menjador.

Cal garantir la neteja de mans abans i després  de l’àpat.

El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni

setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula). L’aigua pot estar en una gerra però es recomana

que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi o bé un únic infant encarregat durant tot

l’àpat. Els infants que realitzin tasques del tipus parar i desparar taula, o d’altres, ho faran

exclusivament per al seu grup de convivència. Quan l’alumnat reculli el menjar a la línia

d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera.

Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb mascareta i
amb la supervisió dels monitors del menjador.

També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix
grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat.

Els lavabos que s’utilitzaran seran els de la comunitat de petits i la monitora els netejarà a les 15 h.
S’intentarà que cap alumne de la comunitat de petits els utilitzi abans de les 15.20 h per deixar
temps a la neteja. Si no es pot evitat el seu ús abans de què la monitora del menjador l’hagi pogut
desinfectar, ho farà el propi docent.

Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal garantir la

separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la

sortida dels infants dels diferents grups. També cal garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels

espais abans i després de la seva utilització.

3.5.    Extraescolars

Les activitats extraescolars, organitzades per l’AMPA, en horari de 12.20 a 13,20h es realitzaran dins
del centre escolar en unes classes que seran netejades abans i després pels monitors de les
activitats.
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L’alumnat, mentre realitzi les activitats portarà la mascareta i ,mantindran la distancia marcada pel
PROCICAT.

3.6. SIS

Aquest curs hi haurà dos dies de SIS: el dilluns de 16.30 a 18.00h, i dimecres de 15.00 a 16.30h.
Les monitores del SIS i l’alumnat que hi participa ocuparan una aula del mòdul d’ESO.
Entraran i sortiran tots per la taca del pati.
En entrar, les monitores faran la neteja de l’espai.

3.7. Espais de reunió i treball per al personal

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir el

distanciament físic de seguretat de 1,5 metres. Cada espai tindrà assignat i visible a la porta

d’entrada, l’aforament màxim. S’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.

Pel que fa a la neteja, desinfecció i ventilació d’aquests espais s’ha de seguir l’establert en l’apartat

5.5.

4.       ENTRADES, SORTIDES I GESTIÓ DEL TEMPS

Tot l'alumnat d’infantil, primària i secundària haurà de portar la mascareta per accedir al centre,

mantenint en tot moment la distància de seguretat. En entrar a l’aula els rebrà el docent

responsable i es procedirà al rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.

Pares i mares només accediran a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal

del centre seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre

mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els alumnes han

de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de

distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, limitant el màxim la seva estada dins els

accessos del centre educatiu.

Els pares o mares que hagin de comunicar qualsevol cosa urgent al centre o a la tutora hauran de

fer-ho a través de l’aplicatiu Dinantia o de l’administrativa o conserge durant l’hora d’entrada, sigui

matí (de 8.30 a 9h) o tarda (de 14.45 a 15.15). o telefònicament (durant la resta del dia). Accediran

a l’espai del vestíbul per la porta principal. L’administrativa serà la persona encarregada de fer

arribar la informació a les persones interessades.

Les altres comunicacions, que no requereixin urgència es faran a través de l’agenda escolar de

l’alumne/a o mitjançant l’aplicatiu Dinantia.

Les entrades i sortides al centre es realitzaran de manera independent per a cadascuna de les

comunitats. La comunitat de petits entrarà i sortirà per l’entrada del carrer Àngel Guimerà, els
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grans per l’entrada de l’Avinguda 3 d’abril, i els mitjans i fadrins per l’entrada del pati de l’Avinguda

3 d’abril. En el cas de les comunitats de mitjans i fadrins que coincideixen, es marcaran al terra dos

camins diferenciats per a cada comunitat. La de mitjans anirà per la part més propera a la paret, i

els fadrins per la part de la pista del pati.

Els docents, també entraran i sortiran, preferiblement, per la porta de la seva comunitat.

Per tal d’esglaonar al màxim les entrades i evitar aglomeracions als tres accessos del centre,

l’entrada es farà al llarg de 5 minuts.

L’alumnat que, per diferents motius arriba tard s’haurà d’esperar al vestíbul fins que no pugui ser

atès/a per la conserge. Es quedarà al vestíbul acompanyat de l’adult si pertany a algun dels grups

de P3 a 2n, fins que pugui ser atès per la conserge. Un cop fet el procediment d’entrada i de rentat

de mans se  l’acompanyarà a la seva classe.

La sortida del centre també es farà procurant evitar l’acumulació de persones dels diferents grups

estables als passadissos. El docent encarregat de gestionar la darrera classe del matí o de la tarda

serà el responsable de supervisar/acompanyar la sortida del grup estable fins al carrer.

Les portes s’obriran de les 8.25h fins a les 8.35h i de les 14.55h fins a les 15.05h. Hi haurà vigilant

de porta a la comunitat de petits.

En cas d’entrar al centre a partir de les 8:35h o 15:05h, s’haurà d’entrar per l’entrada del vestíbul

(Àngel Guimerà) i restar a les disposicions del personal del centre per poder entrar-hi.

Per poder tenir la vigilància de porta garantida, en cas d’absència del responsable habitual, s’han

designat persones per poder substituir-lo.

A l’annex 2 figuren les entrades i sortides dels diferents grups.

Detall de les entrades i sortides de l’alumnat al centre:
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5.       MESURES DE SEGURETAT

Les mesures anteriorment descrites fins al moment són de caràcter general i s’han establert

atenent les indicacions dels Departaments d’Educació, Salut i el PROCICAT.

Per afiançar-ne la seva seguretat i efectivitat convé concretar una mica més els següents aspectes:

5.1.    Requisits d’accés al centre.

Per poder entrar al centre, s’han de complir els següents dos requisits:

- Absència de simptomatologia compatible amb la covid19 (febre, tos, dificultat respiratòria,

malestar, diarrea ...) o amb qualsevol quadre infecciós (absència de simptomatologia sense haver

pres cap fàrmac).

- No haver estat convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible

en els 14 dies anteriors.

A més, les famílies han de ser responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. Per això, a

principi de 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 el fill/a 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 al centre per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes

12



Pla d'organització Institut Escola 3 d’Abril

5.2.    Higiene de mans.

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut de la comunitat educativa.

L’alumnat s’ha de rentar les mans com a mínim 5 vegades al dia, sent obligatòries:

- A l’arribada i sortida del centre educatiu.

- Abans i després dels àpats (esmorzar i menjador).

- Abans i després d’anar al WC.

Quan el rentat de mans s’efectuï amb aigua i sabó, l’alumnat haurà de tenir una tovallola que serà

d’ús individual i en cap moment es podrà compartir amb altres companys i es guardarà de manera

individual.

Respecte els professionals que treballen al centre :

- A l’arribada del centre, abans del contacte amb l’alumnat.

- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, ja siguin d’alumnes com propis.

- Abans i després d’acompanyar un alumne al WC.

- Abans i després d’anar al WC.

- Abans i després de mocar un alumne (amb mocadors d’un sol ús).

- Com a mínim una vegada cada dues hores.

El centre disposa dels punts de rentat de mans amb sabó a cadascun dels lavabos.

A més, es disposa de punts sanitaris amb dispensadors de gel hidroalcohòlic en els punts indicats a

continuació :

- A cadascuna de les portes d’entrada del carrer a l’edifici i també del pati a l’edifici en el moment

d’entrada.

- A cadascuna de les aules.
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5.3.    Educació sanitària.

Es treballarà des de les tutories, quines són les mesures de seguretat, perquè s’han de realitzar i

com s’han de realitzar.  Es posarà especial atenció al correcte rentat de mans.

Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre

mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la COVID-19, el propi alumnat, quan estigui

utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas del taller, per exemple), caldrà que, si la

seva maduresa ho permet, col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats

abans d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions.

Es tracta de les mesures més efectives per preservar la salut dels infants així com del personal

docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per reforçar els aprenentatges

relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada

infant o adolescent (OMS, 2020):

- Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Cal tossir i esternudar al colze. Es

poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho.

- Per treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons de

durada.

- El distanciament físic es pot treballar amb exemples senzills (“estirant les ales”) o marcant

l’espai amb objectes o gomets.

- En tot moment, cal atendre aquells alumnes que manifestin dubtes o es mostrin

neguitosos en relació amb la situació actual de pandèmia.

- És important reforçar la importància del seu paper actiu en les mesures de prevenció.

5.4.    Ús de la mascareta.

Tot l'alumnat de primària i secundària haurà de portar sempre la mascareta.

L’alumnat d’infantil també portarà la mascareta quan es desplaci pel centre i hagi de compartir

espais amb grups bombolla que no siguin els propis. Aquest alumnat també l’utilitzarà dintre l’aula

a excepció d’aquelles situacions pedagògiques en les quals les docents considerin que no l’han

d’emprar. En el cas que hi hagi alguna família que demani (omplint el formulari corresponent) que

el seu fill/a no porti mascareta en cap moment, aquest xiquets haurà d’estar sempre dins el seu

grup bombolla condicinant els patis i les entrades i sortides per grups bombolla.

L’alumnat de P-3, durant els primers dies, no portarà la mascareta dins l’aula. L’aniran incorporant a

mesura que la seva adaptació al centre evolucioni.
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El tipus de mascareta recomanada és la higiènica.

El professorat farà ús dels EPIS dels quals doti el Departament d’Educació sense excloure que, cada

docent de manera individual, pugui optar per un sistema de protecció de major seguretat.

Les mascaretes de l’alumnat han de proporcionar-les la família. El centre disposarà d’un romanent

de mascaretes per si es produeix alguna incidència o oblit. Si es dóna el cas que aquest fet deixa

de ser ocasional i es converteix en habitual, es contactarà amb la família per resoldre aquesta

situació el més aviat possible.

5.5.    Neteja, ventilació i desinfecció.

El centre es ventila seguint les indicacions del Procicat.

La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors, per això

s’hauran de ventilar els espais interiors cada dues hores, amb una durada mínima de 10 minuts

cada vegada.

La neteja i posterior desinfecció d’espais s’ha de realitzar amb una periodicitat diària a excepció

d’aquells espais que caldrà netejar i desinfectar més d’un cop al dia. Aquests són els espais

considerats com “espais pedagògics complementaris” (laboratori, passadissos, taller,...) perquè són

d’ús comú entre diferents grups-estables i seran netejats cada cop que siguin emprats per diferents

grups.

5.6.    Gestió de casos.

El CAP referent és el del propi municipi, i la persona de contacte és la infermera de referència del

CAP amb el centre.

La responsable COVID del centre és la directora.

L’aplicatiu informàtic anomenat Traçacovid permetrà fer el màxim seguiment dels contactes en el

mínim temps possible. Per aquest fet les famílies han de signar una autorització per fer ús de les

seves dades.  El seu objectiu és:

- Facilitar els resultats PCR.

- Seguiment dels casos positius

- Dades COVID dins un centre educatiu.

- Informar a tota la comunitat al mon.
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No han d’assistir al centre l’alumnat, les persones docents i altres professionals que tinguin

símptomes compatibles amb la COVID-19 ni tampoc aquelles persones que es troben en aïllament

per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària perquè les autoritats

sanitàries els ho hagin prescrit.

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes més estrets, és una de

les mesures més rellevants per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment

dels objectius educatius i pedagògics. 

La sospita i la detecció sempre serà responsabilitat de salut. Mentre no hi hagi confirmació el grup

estable de referència continuarà funcionant. Quan la hi hagi serà el servei d’epidemiologia que

marcarà la pauta i el protocol a seguir.

El centre, davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la

covid-19 al centre educatiu, seguirà el següent protocol :

1. Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual.

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 contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.

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

El centre ha de contactar amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través

d’ells amb el servei de salut pública. 

La família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la

situació i fer les actuacions necessàries. En tot moment se seguirà el protocol dictat pel

departament en Gestió de casos COVID.

6.       ESCENARI DE VIRTUALITAT

6.1.    FASE PREVENTIVA

6.1.1. Creació de protocols d’actuació per a nous confinaments

Aquest document estableix el protocol que caldrà seguir durant el curs escolar 21-22. Pretén
garantir els mitjans de contacte amb l’alumnat i les famílies i la necessària coordinació entre
docents.
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6.1.2. Preparació de l’aprenentatge a distància

Per preparar un possible nou confinament, ja sigui total o parcial, cal prototipar l’aprenentatge a
distància en l’entorn presencial. Aquest aprenentatge s’ha d’adequar a cada nivell: des d’activitats
com el roleplaying fins a reproduir aprenentatges a distància de manera presencial. Cal que a
l’alumnat, si es dona el cas de confinament, aquesta situació no li esdevingui un fet nou i tingui les
eines necessàries per a poder realitzar les activitats i aprenentatges de la millor manera possible.

Per tot això, convé replantejar determinats aprenentatges per a realitzar de manera asíncrona, ja
sigui al centre o a casa confinats, i cal que la part síncrona en serveixi de guia. Aquest fet, a més, fa
que els aprenentatges esdevinguin més competencials.

Per últim, caldrà comprovar que tots els canals de comunicació funcionen, tenir detectat aquell
alumnat i famílies amb problemes de dispositius i connexió a internet, i que tothom pugui accedir a
cadascuna de les plataformes virtuals utilitzades (correu corporatiu, moodle, Dinantia, classroom i
classdojo...).

6.2.    FASE DE CONTINGÈNCIA EN UN NOU CONFINAMENT

6.2.1. Comprovar el funcionament dels canals de comunicació

En cas d’un nou confinament, caldrà revisar i contrastar la informació obtinguda prèviament sobre
l’accés als diferents canals de comunicació per part de l’alumnat i les famílies.

6.2.2. Garantir les condicions per a desenvolupar aprenentatge a distància

A partir d’aquí, s’ha de posar en marxa el protocol per a dotar a les famílies que no disposen dels
dispositius digitals.

Seguint el mateix protocol de dispositius digitals realitzat al llarg del confinament del curs 2019-20,
es dotarà de dispositius a les famílies que no en disposin, registrant quin és el que s’entrega a cada
família i l’estat en el qual es lliura.

6.2.3. Treball dels docents en confinament

Els/les tutors/es s’han de centrar especialment en el seguiment i evolució de l’alumnat i totes
aquelles tasques que requereixin un volum de feina relativament gran i que no suposi un
seguiment directe de l’alumnat les poden realitzar docents no tutors.

En cas de confinament, el seguiment particular de l’alumnat s’hauria de repartir entre els docents
de referència, sent tutors individualitzats.

Cada docent haurà de tenir un horari de meet per a realitzar les diferents activitats-aprenentatge.

Un altre punt important és aprendre a gestionar el teletreball. Els docents no poden estar en actiu
les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana. S’ha de consensuar un horari marc d’atenció directa
als alumnes i famílies, als quals se’ls ha d’informar.
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6.2.4. Organitzar el seguiment de les NESE i de la vulnerabilitat social

S’ha d’oferir una atenció singular i específica als alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu(NESE) i també a l’alumnat que es trobi en situació vulnerable. És molt important
l’acompanyament des del primer moment, donat que els primers dies són claus per a fer un bon
vincle i que l’alumne/família desconnecti.

És molt important que una persona de cada comunitat d’aprenentatge se n’encarregui de fer
aquest seguiment específic.

6.3.    FASE D’APRENENTATGE A DISTÀNCIA EN UN NOU CONFINAMENT

6.3.1. Vetllar per una gestió i una presa de decisions integrada

Donar una resposta educativa integrada i coherent és clau. Per això és vital la relació entre els
diferents equips de treball, els docents i l’equip directiu. Això possibilitarà que la informació
important pugui ser  considerada en la presa de decisions.

6.3.2. Adaptar el currículum i la metodologia

Davant d’un confinament i per poder realitzar un bon aprenentatge de manera telemàtica caldrà:

- Centrar-se en saber què és essencial del currículum, tant des del punt de vista del projecte
educatiu del nostre centre, com de l’etapa educativa, com de la matèria/àmbit en concret.
Realitzar tasques globalitzades  és una bona estratègia per simplificar sense perdre aprofundiment.

- Autoregulació i autonomia com a eix principal d’aprenentatge. La competència personal i social és
l’objectiu bàsic i vertebrador de tot l’aprenentatge que es fa, i ho és especialment durant el temps
de confinament. Per això, més que mai, aquest ha de ser el principal objectiu d’aprenentatge. A
més, les reflexions realitzades després del primer confinament indiquen que la desigualtat en
aquesta competència ha esdevingut el que més dificultats ha presentat a les famílies.

- Utilitzar els coneixements previs per consolidar-los afavoreix l’autoconfiança i l’autonomia, així
com serveixen de palanca per a realitzar nous aprenentatges.

- Mantenir l’esforç a distància al llarg del temps és difícil, i així s’ha pogut comprovar al llarg del
primer confinament. Per això el feedback constant, personalitzat i de qualitat (amable, honest i
específic) és clau per a garantir el progrés de l’alumnat en qualsevol nivell. A més, donen sentit
extern als aprenentatges, connecten l’alumne al centre, als companys i a un mateix (segons el tipus
de feedback que es faci).

6.3.3. Adaptar l’organització de l’aprenentatge

Aprendre a distància no és reproduir l’aprenentatge presencial en virtual. Són dues realitats que

conviuen, cadascuna amb les seves característiques, particularitats i potencialitats.

Per això cal tenir present :

- Unificar l’activitat docent per curs o nivell. Aquest fet és essencial per donar respostes educatives

coherents i establir estratègies educatives conjuntes, tant per l’alumnat com per a les famílies que

donen suport en l’aprenentatge a distància. Per això és imprescindible realitzar trobades setmanals

dels equips docents per tal de planejar, dissenyar  i/o crear les propostes i plans d’aprenentatge.
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- Oferir propostes amb diferents graus de complexitat, temps i autonomia. En els aprenentatges

presencials la diversitat dins l’aula és un dels factors més importants a l'hora d’afrontar l’educació.

En el teleaprenentatge, i si afegim el confinament, aquesta diversitat augmenta de manera

exponencial, per això és molt important dissenyar, sempre que sigui possible, les activitats

d’aprenentatge seguint aquests criteris, tant en la presencialitat com en la virtualitat.

6.3.4. Donar suport a l’aprenentatge a distància

Donar suport a l’aprenentatge significa, entre d’altres :

- Reforçar la funció de seguiment tutorial. És important que tots els docents d’un grup participin,
en major o menor grau, al suport tutorial de l’alumnat que té al seu càrrec.

- Mantenir vincles amb el centre. És molt fàcil davant el confinament desconnectar del centre i de
la comunitat educativa. Per això és bo tenir cura de que cap alumne i família es deslliguin de la
relació amb el centre, especialment en les famílies de l’alumnat amb necessitats educatives
especials (NEE) i de suport educatiu (NESE).

- Establir vincles amb les famílies. En període de confinament les famílies prenen una importància
encara més gran en l’aprenentatge i sentiment de pertinença a la comunitat educativa. Per això és
necessari que hi hagi una bona comunicació amb les famílies. També s’ha de ser sensible a les
situacions particulars que té cadascuna d’elles.

6.4.    FASE DE RETROBAMENT POST CONFINAMENT

6.4.1. Reflexionar i aprendre de l’experiència

Cal utilitzar el moment per aturar-se i reflexionar sobre molts aspectes diferents, per això caldrà :

- Fer reflexió sobre el que ha significat i hem après (en positiu, de manera amable, honesta i
específica).

- Prioritzar allò que hem de fer.

- Millorar/reforçar la coordinació, per això calen espais de reflexió, diàleg i treball.
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7.       ANNEXOS

Annex 1. Distribució de grups, espais i docents.

Comunita
t

Grups Alumnes
Docents PAE Espai

Estable
Estable
Temporal

Estable
Temporal

Petits

P3 21
Eva M López
Dolors Gallent

 Íngrid Pellejà P3
Pista del pati
(psicomotricitat)

P4A 12
Núria Rodríguez
Dolors Gallent

 
P4A

Pista del pati
(psicomotricitat)

P4B 11
Ana Fernández
Núria Rodríguez
Dolors Gallent

 
 

P4B
Pista del pati
(psicomotricitat)

P5A 15
Anna Solans
Ramona Anton
Dolors Gallent

 
Meritxell Castells 

P5A
Pista del pati
(psicomotricitat)

P5B 17
M. Cruz Taberner
Ramona Anton
Dolors Gallent

 
 

P5B
Pista del pati
(psicomotricitat)

1rA 16

Gemma Beltran
Dalmir Casanova
Carlos Mateu
Marta Domingo
Montse Pellisa
Jasmina Balagué
Dolors Gallent

 
 

1rA Pista del pati (E.F.)
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1rB 14

Mercè Cervelló
Dalmir Casanova
Carlos Mateu
Montse Pellisa
Jasmina Balagué
Dolors Gallent

Meritxell Castells 
 

1rB Pista del pati (E.F.)

Mitjans

2nA 14

Verónica Ibáñez
Dalmir Casanova
Carlos Mateu
Montse Pellisa
Dolors Gallent

 
 

2nA
Poliesportiu (dimarts
11:00-12:20) (dijous
15:00-16:30)

2nB 15

Anna Roig
Dalmir Casanova
Carlos Mateu
Marta Domingo
Montse Pellisa
Dolors Gallent

 
 

2nB
Poliesportiu (dimarts
15:00-16:30) (dijous
15:00-16:30)

3rA 15

Teresa Aleu i Àurea Martí
Dalmir Casanova
Carlos Mateu
Montse Pellisa
Maite Bartolomé

 
 

3rA
Poliesportiu (dilluns
11:00-12:20) (dimecres
9:00-10:30)

3rB 16

Marta Domingo
Dalmir Casanova
Carlos Mateu
Teresa Aleu
Montse Pellisa
Maite Bartolomé

 
 

3rB
Poliesportiu (dilluns
15:00-16:30) (dimecres
9:00-10:30)
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4tA 19

Maite Borrás
Dalmir Casanova
Carlos Mateu
Ramona Anton
Marta Domingo
Montse Pellisa
Maite Bartolomé

 
Meritxell Castells

4tA
Poliesportiu (dimarts i dijous
de 9:00- 10:30)

4tB 20

Ramona Anton
Maite Borrás
Dalmir Casanova
Montse Pellisa
Maite Bartolomé

 
 

4tB
Poliesportiu (dimarts
9:00-10:30) (dijous
11:00-12:20)

Grans

5èA 15

Irene Carbó
Sònia Carmona
Ma Josefa Beltri, Lorena Ventura.
Montse Pellisa
Maite Bartolomé

Meritxell Castells 
 

5èA
Poliesportiu (dilluns i
dimecres 9:00-10:30)

5èB 18

Elena Lechuga
Ma Josefa Beltri, Lorena Ventura.
Montse Pellisa
Maite Bartolomé
Sandra Pérez

 
 

5èB
Poliesportiu (dilluns
15:00-16:30) (dimecres
9:00-10:30)

6èA 16

Pili Ubieto
Ma Josefa Beltri, Anna Segarra,
Lorena Ventura, Eva Salvadó.
Montse Pellisa
Maite Bartolomé

 
 

6èA
Poliesportiu (dimarts i dijous
9:00-10:30)
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6èB 16

Carmen Garcia, Tania Romo
Ma Josefa Beltri, Anna Segarra,
Lorena Ventura, Eva Salvadó
Montse Pellisa,Maite Bartolomé

 
 

6èB
Poliesportiu (dimarts
15:00-16:30) (dijous
9:00-10:30)

1rESOA 15

Judit Florenza, Sònia Carmona,
Conrad Ropals, Ma Josefa Beltri,
Anna Segarra, Lorena Ventura, David
Royo, Ferran Zamora, Eva Salvadó,
Sandra Aliau, Sandra Pérez.

 
 

1r ESO A
Laboratori/Taller,
poliesportiu

1rESOB 16

Sònia Carmona, Judit Florenza, Ma
Josefa Beltri, Anna Segarra, Lorena
Ventura, David Royo, Ferran Zamora,
Eva Salvadó, Sandra Aliau, Sandra
Pérez.

 
 

1r ESO B
Laboratori/Taller,
poliesportiu

Fadrins

2nESOA 18

Laia Gomez, Susana Grau, Rogelio
Fosch, Conrad Ropals, Montse
Llorens, Antoni Gavilà, Anna Segarra,
Lorena Ventura, Ferran Zamora, Eva
Salvadó, Sandra Pérez.

 
 

2n ESO A
Laboratori/Taller,
desdoblament de 2n.,
poliesportiu

2nESOB 17

Laia Gomez, Susana Grau, Rogelio
Fosch, Conrad Ropals, Montse
Llorens, Antoni Gavilà, Anna Segarra,
Lorena Ventura, Ferran Zamora, Eva
Salvadó,Sandra Pérez.

 
 

2n ESO B
Laboratori/Taller,
desdoblament de 2n.,
poliesportiu
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3rESOA 17

Dolors Jornet, Carme Vicens, Laia
Gomez, Magda Urgell, Philippe
Jurado, Antoni Gavilà , Rogelio Fosch,
Ma Josefa Beltri, Montse Llorens,
Anna Segarra, Ferran Zamora, Eva
Salvadó.

 
 

3r ESO A
Laboratori/Taller,
desdoblament de 3r.,
poliesportiu

3rESOB 17

Dolors Jornet, Carme Vicens, Laia
Gomez, Magda Urgell, Philippe
Jurado, Antoni Gavilà, Rogelio Fosch,
Ma Josefa Beltri, Montse Llorens,
Anna Segarra, Lorena Ventura, Ferran
Zamora, Eva Salvadó, Sandra Pérez.

Laboratori/Taller,
desdoblament de 3r.,
poliesportiu

4tESO 22

Magda Urgell, Carme Vicens, Dolors
Jornet, Judit Florenza, Laia
Gomez,Philippe Jurado, Antoni
Gavilà, Carmen Garcia, Rogelio Fosch,
Ma Josefa Beltri, Montse Llorens,
Anna Segarra, Lorena Ventura, Ferran
Zamora, Eva Salvadó, Pilar Aliau,
Marga Merlos.

 
 

4t ESO
Laboratori/Taller,
desdoblament de 4t.,
poliesportiu

Diversificaci
ó

2
Roser Ros, Rogelio Fosch, Magda
Urgell, Anna Segarra, Ferran Zamora,

 
 

Diversificació

Laboratori/Taller, 3rESOA,
3rESOB, 4t ESO,
desdoblament de 3r.,
desdoblament de 4t.,
poliesportiu
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Annex 2. Entrades i sortides al centre.
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