
 
PROTOCOL D’ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA EN CASOS DE CONFINAMENT       

EN EL CONTEXT DE LA PANDÈMIA PER COVID-19 

 

En cas de confinament, els canals de comunicació entre professorat i alumnat són             

els següents: 

● Correu electrònic @insangeletaferrer.com 

● Google Classroom de cada matèria 

● Google Meet 

● Agenda digital (document de full de càlcul compartit via Google Drive)  

Cal que l’alumnat disposi d’ordinador amb càmera i micròfon.  

 

En cas de confinament global (de tot el centre)  

 

Si es torna a donar una situació de confinament de tot el centre, s’estableix un               

contacte directe amb l’alumnat de cada matèria via Google Meet mínim d’un o dos              

cops per setmana en funció de la càrrega d’hores lectives setmanals de cada             

matèria. Cada docent adaptarà els procediments de la matèria per assegurar la            

continuïtat de l’activitat lectiva i l’aprenentatge de l’alumnat. Aquesta situació s’ha           

tingut en compte a l’hora de determinar els criteris d’avaluació de cada assignatura.  

 

En cas de confinament d’un grup sencer 

 

Quan un grup sencer es trobi confinat, es reproduirà l’horari lectiu via Google Meet.              

No es tracta de fer classe magistral les sis hores del dia, sinó d’adaptar la matèria a                 

la situació combinant explicacions, activitats, vídeos, gravacions, resolució de         

dubtes, etc. Les connexions per videoconferència, doncs, combinaran explicacions i          

activitats guiades per part del professorat amb treball autònom durant el qual el             

professorat pugui resoldre els dubtes.  
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La persona docent que es trobi a l’institut i hagi de fer classe a un grup confinat, la                  

podrà fer des de l’aula on faria la classe presencial. Si és l’aula habitual del grup hi                 

haurà un portàtil. Si és una altra aula, pot demanar un portàtil a Cap d’Estudis.  

 

En cas de confinament d’alguns alumnes 

 

Quan un/a alumne/a o un grup reduït d’alumnes d’un grup es troben confinats, el              

professorat, mitjançant els canals ja mencionats (agenda digital, Google Classroom          

i correu electrònic), contactarà amb l’alumnat per tal d’informar sobre el que s’ha fet              

a classe i/o proposar activitats alternatives per tal de seguir amb l’activitat lectiva.  

 

Altres consideracions 

 

● Es controlarà l’assistència a les trobades telemàtiques (via Google Meet).          

Les faltes es registraran a iEduca i el procediment de justificació serà            

l’habitual.  

● Si a l’alumnat o a les famílies els cal comunicar incidències o qualsevol altra              

qüestió relativa a la matèria, s’han de dirigir en primer lloc al professor/a, en              

segon al tutor/a i, finalment, a la coordinació del nivell.  

● Aquest document gestiona l’organització pedagògica en casos de        

confinament per Covid-19. La resta d’absències de l’alumnat es resoldran          

com s’ha fet sempre.  

● Les absències a les trobades telemàtiques es gestionaran de la mateixa           

manera que les absències a les classes presencials i hauran de ser            

justificades mitjançant el mateix procediment. 

● El contingut d’aquest document està en contínua revisió i s’anirà ajustant a            

les diferents circumstàncies que ens puguem anar trobant.  
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