10. QUÈ PASSA SI HAGUÉSSIM DE FER UN CONFINAMENT TOTAL DE CENTRE?
En el cas que s’hagi de fer un 2n confinament com el que vam patir al març del 2020
l’organització pedagògica del centre consistirà en:
1. Graella de continguts curriculars setmanals. Cada diumenge s’enviarà a famílies i
alumnat una graella amb els continguts que es treballaran durant la setmana. Per tal
de poder-ho fer, cal que el professorat faci arribar la informació a l’equip directiu el
dijous de la setmana anterior com a molt tard.
2. Graella de seguiment setmanal. Cada equip docent compartirà una graella de
seguiment per setmanes on s’indicarà l’assistència o no a la classe virtual de cada
alumne/a i el nivell de treball assolit per l’alumne. Aquesta graella disposarà d’un codi
de colors on el vermell indicarà que no ha assistit a cap classe/no ha fet cap feina, el
verd indicarà que ha assistit a totes les classes/ha fet totes les feines i el groc qualsevol
situació intermèdia.
3. Horari de classes virtuals. Es crearà un horari de classes virtual basat en l’horari de
classes presencials. De cada matèria es faran totes les hores virtuals excepte una que
es deixarà pel treball autònom per part de l’alumnat. D’aquesta manera una matèria
de 4h setmanals, farà 3h de classe virtual i 1h de treball autònom o una matèria de 2h
setmanals farà 1h de classe virtual i 1h de treball autònom. En el cas del Treball
Globalitzat es deixaran 2h de treball autònom per setmana. Les hores de treball
autònom per part de l’alumnat estaran destinades a finalitzar les feines que no hagin
pogut acabar durant la sessió de classe virtual
4. Dinàmica de les classes virtuals. Les classes virtuals tindran diverses dinàmiques per tal
d’afavorir l’aprenentatge. Es combinarà l’explicació de continguts nous, l’explicació de
les activitats a realitzar per l’alumnat, la resolució de dubtes, temps per realitzar el
treball on-line...
5. Feedback per matèries. El professorat donarà un feedback regular als alumnes de les
tasques que van presentant per tal d’afavorir l’aprenentatge.
6. Tutoria orientadora. Hi haurà una hora de tutoria orientadora a la setmana per tal de
poder fer el seguiment del rendiment acadèmic amb l’alumnat. En aquesta hora es
vetllarà per l’estat de salut i anímic de l’alumne/a i es farà un seguiment del nivell
d’assistència i compliment de les tasques.
7. Reunió mensual amb famílies. El tutor/a orientador/a es reunirà virtualment un cop al
mes amb les famílies de cada alumne/a per tal de fer el seguiment de rendiment
acadèmic de l’alumnat tant a nivell d’assistència com a nivell de compliment de
tasques. També s’aprofitarà aquesta reunió mensual per tractar qualsevol qüestió
relacionada amb la tutoria.

