
 
 

NORMATIVA DE TREBALL EN CAS DE CONFINAMENT A CASA  
 

1. TOT EL GRUP ESTABLE DE CONVIVÈNCIA CONFINAT 
 

L’alumnat el segon dia d’estar confinat a casa haurà d’entrar a la plataforma             
moodle del seu curs i a la part superior trobarà un apartat anomenat             

“MESURES EXTRAORDINÀRIES” on hi haurà les instruccions de les feines          

acadèmiques per realitzar des de casa.  
● Es procurarà mantenir l’horari de treball i estudi com si l’alumne estigués            

al centre educatiu, és a dir unes 6 hores aproximades d’aprenentatge. 
● Hi haurà feines acadèmiques de totes les matèries del nivell amb les            

respectives instruccions de les tasques de les diferents matèries: com          

s’han de realitzar i com i quan s’han de fer arribar al professorat             
corresponent. 

● La meitat de les classes setmanals d’una matèria seran virtuals, és a dir,             
si un alumne té programes 4 h de llengua catalana, 2 seran en línia i les                

altres dues de treball personal. 

● Hi haurà la planificació de l’horari de classes virtual de cada matèria,            
amb els corresponents links de connexió a les classes virtuals. 

● A cada classe virtual es passarà llista i es posarà falta a l’ieduca si un               
alumne no es connecta (la família a final de setmana rebrà el comunicat             

de faltes d’assistència en cas que el seu fill/a falti en alguna classe). Un              

cop connectats es seguiran les normes de bon ús corresponents:          
càmera connectada, respectar el torn de paraula, prohibit fer captures de           

pantalla o gravar la sessió... (veure document Protocol d’ús de          

dispositius digitals per a l’aprenentatge virtual). 

● Tant les activitats com la connexió i participació a les classes virtuals            

seran avaluades en el trimestre corresponent i tenint en compte els           
criteris de cada departament. 

 
 

 



 
 

 
2. UN ALUMNE CONFINAT 

 

L’alumne que per causes mèdiques hagi de romandre a casa una o més de              
dues setmanes, trobarà al curs de MOODLE Mesures extraordinàries totes les           

indicacions de les feines a realitzar durant els dies que estigui a casa. 
Aquest curs servirà d’agenda de les tasques a treballar. La resolució de les             

tasques acadèmiques de cada assignatura les haurà de penjar al moodle de            

cada matèria. 
El/la tutor/a durant el període de confinament es posarà en contacte amb el             

noi/a i en farà el seguiment acadèmic i personal. Resoldrà tots aquells dubtes             
que li plantegi l’alumne/a. 

 

 


