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CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ EN SITUACIÓ DE CONFINAMENT 

 

Degut a la situació excepcional del curs, dins de la COVID-19, es planteja establir uns criteris generals 

per a tots els Departaments/Seminaris en cas de confinament d’un grup o de tot el centre.  

Els criteris generals són els següents: 

1. Les normes de comportament i actitud d'una classe en streaming han de ser les mateixes que les 

d'una classe presencial. 

2. Una classe en streaming equival a una classe presencial. Si no s'assisteix es posarà una falta. Si 

s’escau també es posarà una observació al programa ieduca.  

3. Les famílies hauran d'estar informades de l'evolució dels alumnes mitjançant les observacions del 

professorat al programa ieduca. 

3. L'ús de la càmera és obligatori. 

4. S'establiran horaris de classes telemàtiques per cada grup que comprendran la meitat de les hores 

lectives de cada matèria. La resta d'hores es dedicaran a tasques concretes que enriqueixin el procés 

d’aprenentatge de l’alumnat (exercicis d'autoavaluació, treball personal, etc). 

5. Hi haurà una hora setmanal de tutoria virtual en streaming amb els alumnes de les diferents 

tutories en cas de confinament d’un grup o confinament total del centre. 

6. Si la situació ens ho permet els exàmens seran presencials. Si un grup/persona està confinat té 

dret a fer els exàmens fora del termini establert pel centre. S'estudiarà cada cas concret per poder 

establir la mobilitat de les dates d'exàmens. 

 

En relació al programa ieduca: 

1. Quan es confina només a un o diversos alumnes del grup-classe la Cap d’Estudis ho notificarà 

a ieduca amb la casella COVID19. Quan l’alumne torni al centre educatiu es tornarà a donar 

d’alta a l’alumne/a a ieduca, suprimint aquesta icona i afavorint que el professorat pugui 

posar anotacions i passar falta amb normalitat.  

2. Si un alumne s’ha incorporat al centre educatiu i encara consta a ieduca com a baixa per 

COVID19, s’enviarà un correu a la Cap d’Estudis (lrodri23@xtec.cat) informant de la situació 

per tal de corregir el problema ràpidament. 

3. Quan es confina tot un grup no s’indicarà al programa ieduca amb la casella COVID19 per 

facilitar que el professorat pugui passar llista durant les classes en streaming, així com també 

fer les anotacions que considerin oportunes. En cap cas, el professorat haurà de marcar les 

caselles malaltia de llarga durada o COVID19. 
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